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OMERCIAL ELECTRODOMESTICOS - TALLER DE REPARACIONES
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Tel. 66 06 36

LLUCMAJOR



11,bancooR
de pinte en ample

Revista mensual
Depbsit Legal PM 350-1981
Any III

E:DITA:
Obra Cultural Balear de
Llucmajor

INFORMACIO I
PUBLICITAT:
Carrer Esperança, 2
(Llucmajor)

DIRIGEIXEN:
Catalina Font i
Maties Garcies.

COL.LABOREN:
Joana Artigues
Francisca Barceló
Ignasi Barceló
Miquel Barceló
Jordi Bayona
Francisca C. Cabot
Francisca Capellà
Miquel Cardell
Joan Clar
Bartomeu Font
Antoni Garau
Miquel A. Giménez
Coloma Julià
Miquel Mascaró
Maties Mut
Miquel Mut
Guillem Oliver
Jaume Oliver
Margalida Palou
Sebastià Rubí
Miquel Sbert
Tomeu Sbert
Catalina Serra
Joan Socias
Arnau Tomàs
Pere F. Torrents
Francesc Verdera

SECCIO ESPORTIVA:
Coordinador:
Joan Quintana

Col.laboren
Jaume Clar
Joan Clar Coll
Joan B. Garau
laume Manresa
Bernat Vadell

FOTOGRAFIES
M. Clar
Ferm ín
C. Julià
Mut Fotos

IMPRIMEIX:
Edicions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60

EL PENSAMENT DE LA
REVISTA S'EXPRESSA
NOMES A TRAVES DE

L'EDITORIAL

L1LUCMAJOR / OCIU BRE 84
	 t'AG. 3

Portada: Vicenç Sastre

Un any més arriben les
fires, unes diades tradicio-
nals lligades a la identitat
del nostre poble, especial-
ment la "darrera fira". La
jornada dominical que clou
el teló dels quinze dies
de diferents celebracions
conserva el seu poder de
convocatòria i, aix í, els
carrers de Llucmajor es con-
verteixen en cita obligada
per a nombrosos ciutadans
de l'illa.

Si feim un repàs a l'ex-
tens programa d'actes, veim
que succeeix quasi el ma-
teix que amb les festes po-
pulars de Santa Càndida:
és una còpia de passades
edicions, com si es trac-
tàs d'un motle preconce-
but, sense possibilitat d'in-
cloure cap modificació. Just
és assenyalar algunes mani-
festacions culturals com els

concerts de la inauguració
de l'orgue de la parròquia,
banda de música, recital
líric, conferències i sessions
de cinema mallorquí, aix í
com diverses exposicions.
Són unes quinze jornades
d'espessos actes que sem-
blen un esclató per paliar
les deficiències de tot un
any.

Coincidint amb aques-
tes dates, tots quants posam
el nostre gra d'arena perquè
"Llucmajor de pinte en am-
ple" pugui sortir fidel a la
cita mensual, aprofitam
l'ocasio per agrair a les fir-
mes comercials la confiança
que han dépositat en les
nostres pàgines, i també
a tots els nostres subscrip-
tors i lectors. A tots, doncs,
el nostre més sincer desig:
Bones fires!

Temps de Fires
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SA NOSTRA

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA'
.1=1n1

BERNADI CELIA A "LA CAIXA"

Durant les Fires de 1984 tendrem ocasió de poder
admirar la pintura d'aquest artiste solleric que s'acredi-
ta com un dels millors paisatgistes mallorquins i que la
crítica situa a la primeríssima fila dels nostres pintors.

L'agrest paisatge de la Serra Nord mallorquina és
portat als seus quadres amb vigor i força, però al mateix
temps amb una gran sensibilitat.

Es tracta d'un pintor encaixat, les obres del qual
podran ser apreciades a la sala d'exposicions de "LA
CAIXA", atenta a presentar figures de primera línia
per al goig art ístic dels Ilucmajorers.

EXPOSICIO DE LES FOTOGRAFIES DE"TOMAS
MONSERRAT, RETRATISTES D'UN POBLE" A "SA
NOSTRA"

El dia 20 de maig de 1983, al Museu de Mallorca es
va presentar l'obra "Tomàs Monserrat, Retratista d'un
Poble" (més conegut com "Es Capellà des Rafalet"),
llibre editat per "SA NOSTRA", a cura del fotógrat lluc-
majorer Toni Catany.

Ara, a les Fires, el dissabte de la Darrera Fira, dia
13, s'obrirà aquesta exposició a la nostra ciutat, a la sala
de la Caixa de les Balears "SA NOSTRA", perquè els Iluc-
majorers, paYsans d'aquest fotògraf puguin conèixer de
més aprop com era la nostra societat d'aquell temps,
testimoni fidel de la qual són aquests retrats de pagesos,
escolars, madones, soldats...emperò tots emmarcats en
un amb ient de luxe barroc com per pretenir una fina edu-
cació burguesa.

Es una exposició molt interessant i que val la pena de
recomanar-vos.
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EXPOSICIO DE
CARTELLS DE JOAN
MIRO.

La delegació Ilucmajo-
rera de l'Obra Cultural Ba-
lear s'ha adherit a l'home-
natge a Joan Miró, com les
altres delegacions de pobles.
Aquest homenatge consis-
teix en una exposició de car-
tells i la projecció d'un ví-
deo sobre l'obra de l'artis-
ta.

El vídeo es projectarà
el dijous dia 11, a les 8 del
vespre. L'exposició estarà
oberta fins dia 15 al Carrer
de Sa Font, núm. 9 (bis)
(antic forn de Can Bat-
le).

TRAGIC I ABSURD
ACCIDENT.

La matinada del passat
dia 29 va ocórrer un trà-
gic accident que, amb el ba-
lanç de dos joves morts i
un altre de greument fe-
rit, va tenyir de dol l'ànim
de tots els Ilucmajorers.

Joan Cardell Company
i Bernat Molina Juan, tots
dos de 21 anys, trobaren la
mort quan forçaren les por-
tes d'un transformador
elèctric que està situat a
l'exterior de la discoteca
de Can Tià Taleca. Tot sem-
bla indicar que les víctimes,
després d'una nit de festa,
pretenien fer una broma als
qui eren dins el mencionat
local públic i volien deixar-
los a les fosques. La des-
gràcia sobrevingué quan ma-
nipulaven la instal.lació

elèctrica i una forta des-
càrrega produí la mort ins-
tantània als dos joves. Per la
seva banda, Joaquim Janer
Rigo, de 18 anys, que acu-
dí en auxili dels accidentats,
resultà ferit de gravetat
quan se li transmeté la des-
carrega elèctrica. Per sort,
sembla que el seu estat evo-
luciona favorablement des-
prés d'haver rebut assistèn-
cia mèdica a la residència
de Son Dureta. Des d'aques-
tes pàgines enviam el nostre
sentit condol als familiars i
amics dels joves desapare-
guts i desitja un ràpid i total
restabliment al ferit.

ACTIVITATS DE
L'ASSOCIACIO DE
JUBILATS I
PENSIONISTES DE
LLUCMAJOR.

El passat dia 15 de Se-
tembre tengué lloc a "Can
Tià Taleca" una reunió de
la Federació d'Associacions
de la Tercera Edat de Ba-
lears i un sopar de com-
panyonia al mateix local.

Els dies 28, 29 i 30 de
Setembre hi hagué excur-
sió a Eivissa amb una im-
portant participació d'asso-
ciats.

Com ja saben la majo-
ria d'associats, s'ha d'orga-
nitzar un Club de Petanca,
totalment gratuit, amb mo-
tiu del qual es conviden
tots els afiliats que vulguin
inscriure's al Club. Molt
prest es comptarà amb unes
pistes al Camp Municipal
d'Esports.

Com a notícia impor-
tant, es pot esmentar la ges-
tió feta amb els doctors A.
Marqués, Director d'INSA-
LUD i Giner, Inspector Cap
d'Ambulatoris, respecte a la
manca d'analista a Llucma-
jor. El Dr. Giner, ha promès
i després confirmat, que a
partir d'aquest mes d'oc-
tubre es procedirà a la reco-
lida de mostres per a anàlisis
gratuites de la SS., a l'am-
bulatori de Llucmajor, en
combinació amb els practi-
cants ATS. La recollida de
mostres a • l'Ajuntament,
l'efectuarà un vehicle de la
Seguretat Social.

Cal esmentar que en
l'actualitat l'Associació
compta amb més de tres-
cents afiliats, la qual cosa
suposa una afiliació de de-
vers cinquanta socis cada
mes.

UNA SOLUCIO PER ALS
TAXISTES.

El president de l'Asso-
ciació d'Empresaris A.C.
E.LL., Sr. Jaume Clar i uns
representants dels taxistes

llucmajorers s'entrevista-
ren amb el batle, Sr. Anto-
ni Zanoguera i el regidor
de transports, Sr. Jaume
Adrover per tal de tractar
la problemàtica que sofrei-
xen els taxistes de Llucma-
jor. D'aquesta entrevista va
sortir una comissió per anar
al Govern Civil a parlar amb
el Delegat del Govern i el
Delegat de Transports Sr. G.
Puerto. El Delegat del
Govern el va remetre al pre-
sident d'A.V.I.B.A., Sr. Pe-
relló, el qual va convocar
una reunió amb els taxis-
tes de la classe C i gràcies
a la intervenció del Dele-
gat de Transports es pacta-
ren uns acords: quan hi hagi
excés de treball en el terme
de Llucmajor els taxistes de
la classe C cridaran als taxis-
tes de Llucmajor.

L'Associació d'Empre-
saris creu que gràcies a la se-
va intervenció, els taxistes
llucmajorers han aconseguit
el seu primer objectiu.

Notícies locals
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PER A QUAN ELS
S EMAFORS?

Els veïnats de la Ronda
Migjorn, Carles V i carrers
confrontants, des del 30 de
Novembre de 1982 han fet
una petició a l'Ajuntament,
acompanyada de 300 signa-
tures, sol.licitant alguns pa-
sos zebra regulats per se-
màfors amb la finalitat d'a-
complir amb la seguretat
ciutadana i salvaguardar les
vides humanes que constant-
ment es posen en perill
quan hom passa per aquest
carrer.

L'Ajuntament va co-
municar, el 23 de juny de
1984, que la "Jefatura" de
carreteres de Balears"estu-
diara las posibles soluciones
para evitar la peligrosidad
del cruce de los peatones
en la travesía de Llucma-
jor".

Esperem que això se so-
lucioni d'una vegada, per-
què som tots, els afectats.

A LES PORTES DE LA
DARRERA FIRA.

Ben entrats ja a la se-
gona setmana d'octubre, ens
trobam de ple en la celebra-
ció dels distints actes del
programa de Fires. A hores
d'ara som ja a les portes
cle la "Darrera Fira", jor-
nada que culmina tot un
seguit de dies de festa. L'ini-
ci de la primera fira, empe-
rò, es va veure deslluit a
causa del mal temps. Per
tal motiu, s'hagueren de sus-
pendre la marxa ciclista a les
piquetes del Pèlag i l'actua-
ció del grup Cucorba, pre-
ists per al matí del dia de

Sant Miquel. De totes mane-
res, l'horabaixa hi hagués
el ginkama infantil del
Club d'Esplai; ja a la nit,
també hi va haver missa so-
lemne a la parròquia i la
inauguració del trompetis-
ta D. Wengenroth. El dia
anterior, el divendres 28,
havia tengut lloc el pregó
i l'entrega de l'Espigolera
al Baró de Vidal en agrai-
ment a les seves ajudes a
favor de Llucmajor.

Des d'aquell dia fins
ara, amb periodicitat dià-
ria, s'han anat succeint
un esplet d'actes socials,
culturals i esportius orga-
nitzats per l'Ajuntament i
les entitats populars. Capí-

tol a part mereixen les ex-
posicions artístiques progra-
mades per a aquests dies.
J. Calafat, D. Codomiu, M.
Noguer, A. Palou, M.
Blanch, M. Monserrat, B.
Celià, J. Manresa, Puigser-
ver Lara, C. Aguiló, B. Mon-
serrat, M. Vidal, M. Barce-
ló i J. Villalonga són els
pintors o ceramistes que
oferiran les seves obres al
públic llucmajorer en les dis-
tintes sales d'exposició.
Això sense comptar els ar-
tistes que s'hagin acollit a
la convocatòria de l'expo-
sició que amb caràcter ofi-
cial patrocina l'Ajuntament
i que tendrà com a marc
l'Escola de Música. Desta-
quen també la mostra de
cartells de J. Miró organit-
zada per l'Obra Cultural i la
de fotografies de temps
antic realitzades per Mn. To-
màs Monserrat, un dels ini-
ciadors de l'art fotogràfic
dins la Mallorca de principis
de segle. Aquesta mostra
s'emplaçarà a la sala de la
Caixa de Balears, on ante-
riorment havia perijat les se-
ves teles el pollencí Mar-
quet Pascual.

Per a la "Darrera Fira"
s'espera la màxima jornada
de concentració de públic i
d'activitat comercial. Pel
que fa al programa habitual
d'aquest dia, destaquem la
V Mostra Llucmajorera a

l'Escola Pública, el XI Con-
curs de bestiar oví, l'exposi-
ció de coloms de races anti-
gues, l'exposició de maqui-
nària agrícola i industrial...
A tots els actes d'aquesta
diada, hi està prevista l'assis-
tència de les autoritats auto-
nòmiques i provincials,
sobretot, si el temps acom-
panya, de segur que no hi
faltaran multitud de visi-
tants externs, junt a tots
els llucmajorers d'origen
o d'adopció que aquest dia
feim festa.

un xic de tot

SOLETAT A MAR

Com cobert d'aire gelat

sent mon cor que batega
sota un cel estrellat
sota una lluna fresca
que es reflecteix en la mar.

Com cobert d'aire gelat
sent ma vida buida i fosca
sent la mort al meu costat
sent un adéu que s'enyora
i tot ho veig dins la mar.

Com cobert d'aire gelat
veig un paisatge que no és
veig damunt tot amistat
veig una flor que apareix
i tot ho veig dins la mar.

Com cobert d'aire gelat
sent que s'acaba ma vida
que la il.lusió s'ha esborrat
que la vida ja no és vida
i em quedo amb ma soletat.

Joana Artigues

Bo ue

Ifiartu
PRENDES INFANTILS, JUVENILS, DE SENYORA

I SENYOR

VEGI ELS NOSTRES ARTICLES A MEITAT DE PREU

D'ES VALL, 93 - LLUCMAIOR



SUPER DERESA
Avd. Cavaller Ramon Santmartí

(cantonada C. Sant Francesc)
EDIFICI DERESA - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR

PROXIMA OBERTURA

*CARNISSERIA
*XARCUTERIA
*PANADERIA I PASTISSERIA
*FRUITERIA
*LICORS
*VINS
*XAMPANYS
*CONSERVES VEGETALS I DE PEIX
*DROGUERIA
*PERFUMERIA
*I MOLTS D'ALTRES ARTICLES

*ENS VISITI, SERA ATES PELS MILLORS
PROFESSIONALS DE CADA RAM

*TOT D'UNA MAXIMA QUALITAT

*TOT AL PREU MES BAD( DEL MERCAT

*FACI LES SEVES COMPRES EN UN AMBIENT
AGRADABLE I FAMILIAR

SUPER DERESA - El Supermercat de Llucmajor per a tota
Mallorca



Venta y esistencle

técnIce de los productos

BOSCH
Automóvil

BOSCH
Herramientas

BLAUPUNKT

Calentadores
JUNKERS

Ronda de Ponent, s/n. - Pedro A. Metaró, 55

Teléfono 68 01 70

LLUCMAJOR (Mellorce)    

JUNKERS
"AIGUA CALENTA A BUTA"

.1teeeme

Seeadores de manos

JUNKERS
Iuci,it nxis thglenic,t. rapida ecoikt i n u,

pitra ei	 C,iI de

HO DEMANI AL SEU INSTAL.LADOR
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S'Arenal

Temporada turística irregular

Tomeu Sbert

TIJ RISME
Aquesta temporada tu-

rística d'enguany ha estat
bastant irregular. Mentre
que els mesos de maig,
juny i juliol foren de certa
preocupació a causa que els
establiments d'hosteleria te-
nien places buides, la segona
quinzena de juliol, agost i
quasi tot el setembre tot
ha estat replé de turistes,
la qual cosa comporta po-
der dir que unit al fet que
el mes d'octubre també es
presenta molt bé, resmen-
tada temporada es consi-
dera regular, però dins un
sentit de dur camí que la
indústria hotelera continuï
essent una font de vida
econòmica, de treball i de
generós oferiment a la gent
vinguda d'altres països.

MERCAT
El dijous de cada set-

mana, el mercat de firers
i similars de S'Arenal, ha
anat en notable augment en
el nombre de venedors i de
gent visitant. Ara, que estam
en plena temporada de Fires
a Llucmajor, volem mani-
festar que és així ma-
teix altament positiu que
una zona Ilucmajorera
compti amb l'esplendor firer
de cada dijous.EI que no
té S'Arenal en aquesta fira
setmanal és exposició de
maquinària, però sí venda
de molts i diferents arti-
cles i en particular "sou-
venirs", roba i sabates.
Quasi tot a bon preu, la
qual cosa porta que la
gent carregui a balquena
per a ells o per regalar,
encara que no els siguin
necessaris.

BELLVEURE
Els organitzadors de les

festes de Bellveure, urba-
nització entre Cala Blava i
Enderrocat, estan satisfets
l'aconseguit al Ilarg dels ac-
tes celebrats. Pensen ja en
les properes festes de l'any
que ve: "A quien madru-

Ens digueren que les

col.laboracions econòmi-
ques tengudes són en total
de 297.000 pts. i les sorti-
des, o despeses, 268.435
pts. la qual cosa signifi-
ca una quantitat de do-
blers per emprar en altres
actes públics. Enguany hi
va haver concursos de pes-
ca, tennis, futbol-sala,
truc, festes infantils, i una

berbena i vetlada de ball
de bot a càrrec del grup
Escola de Dança dirigit
per Tomeu Bergas. A l'en-
trega de trofeus hi assis-
tiren el batle Zanoguera,
el tinent de	 batle Puig-
server i el delegat de	 al-
caldia Ll. Ginard.

TRASLLAT

El Ilucmajorer Guillem
Salvà Oliver, que durant 10
anys ha treballat a la Caixa
Postal de S'Arenal i que
fa un parell d'anys fou dis-
tingit amb la Medalla de
Plata de l'entitat, ha estat
traslladat a Palma, com a
delegat d'una oficina al
carrer Blanquerna.



IMPREMTA
Tota classe d'impresos, de luxe, comercials i de
propaganda.

PAPERERIA
Tot en material escolar i objectes descriptori.

PERFUMERIA
Gran exposició d'objectes de regal.

Carrer de Sa Fira, 10	 Tel. 66 03 10	 LLUCMAJOR

PEDRO
CANTALLOPS
LLADO       

PINTURAS AUTOMOVILES

Ronda Migjorn, 184 - Teléfono 66 08 89

LLUCHMAYOR (MALLORCA)
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S'Aguila i el seu problema

Sobre el tema de s'A-
guila s'ha escrit i parlat
molt, però allò que sap
greu és que molts de pics
se n'ha parlat malament,
no per culpa dels autors
de l'article, sinó perquè les
informacions que rebien
eren falses o equivocades.

Com per exemple els
preus que diuen que va
donar el nostre ajuntament,
que se'ls degué treure de
dins la !butxaca, perquè
els afectats, molt con-
tents estarien si rebien
tal quantitat. Aquestes
quantitats	 eren	 desme-

suradament més grosses
que les que en realitat es
pagaven. Encara m'es-
tic demanant d'on tre-
gueren tals quantitats.

Molta gent pensa, mira!
cobren ...mi lions. Però
no s'han d'enamorar amb
l'olor dels diners, perquè,
sí són molts de milions
però i què si no se paga
el valor que toca.

Un altre punt a mirar
és el de l'expropiació i
endemés forçosa dels ter-
renys.

Els propietaris, al man-

co si alguns no ens han
enganat, van vendre els ter-
renys als militars, clar que
sota l'amenaça d'expropia-
ció. Era una cosa com, o
mos ho vens o t'ho expro-
piam. Però malgrat, tot
aquells terrenys van ser
comprats, no expro-
piats. Ja poden donar termi-
nis per reclamacions si
ja han firmat la venda.
I com que és una vendra,
s'ha d'entregar una
part, bastant grossa a
l'estat. Encara que co-
bres poc, llavors encara no
és tot teu.

També fa pensar la fun-
ció d'aquesta base, o millor
dit del Pla META, fun-
ció defensiva, és possible,

s'han cregut allò de, "Si
vis pacem, para bellum"

I aquestes finques no
seran les úniques que
rebran, perquè per anar-hi
farà falta una carretera,
i venga desgraciar més ter-
res , xapades per una im-
mensa carretera. Si el
pastor ha de passar les ove-
lles és igual, si el trac-
tor ha de travessar i tam-
poc no pot, què interessa
aixe, , si només es
fora-vila.

Si la gran quantitat de
diners que es gastarà
en aquest Pla, es miràs
d'invertir per pujar la
nostra economia, per resol-
dre els problemes més
greus que tenim. Si mirà-
vem de treure una solu-
ció al problema económic
i del camp, en lloc de ro-
bar-li terrenys cultivables. I
com que no ens basten els
mals, de rebot mos carre-
guen amb el problema
d'una base militar. Perquè
si aquelles terres se
dedicassin, en un futur, a
un nou cultiu, i les fessen
produïr més, però el que se
farà serà que unes terres
que se feien produïr (no
treien era perquè fa uns

anys que no plou i les ter-
res sense aigua no treuen)
seran encimentades, apla-
nades, destrossades i a da-
munt s'hi faran camps de
prktiques i coses sem-
blants.

Amb les cases de les
possesions, què en faran?
Orgullosos hauriem d'estar
de tenir un patrimoni tan
antic. Sin són enderroca-
des, no passa res. Així
va la cosa!

M'estimava més es-
tar enfora d'aquest assump-
te i no ficar-m'hi , però
en veure com anaven les
coses, així com opinava la
gent, i les informacions
que donaven els mitjans de
comunicació, em sabia
greu que es creàs
una imatge diferent de la
real.

D'aqu í deman a les per-
sones o institucions que do-
nen informacions, que vagin
un poc més alerta, perquè
el que sap més greu a una
persona és que li donin
informacions equivoca-
des. D'aquesta manera és
el públic el que té les no-
tícies errades.

Sebastià Rubí i Tomàs



Vista aèria dels penya-segats de Punta Llobera, la carretera
militar en primer plano/, i seguidament, els terrenys de la fu-
tura base.   
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ALMACEN Y OFICINAS:
Ctra. Llucmajor-Porreras, Km. 1
Telèfono 66 08 37
LLUCMAJOR (MALLORCA)

ALMACEN:
Cardenal Pou, 9 - Tel. 55 28 05
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Segons una nota oficial de la Capitania General

La base militar de S'Aguila comptarà
amb tres mil homes

Continuament amb el
terna de la base militar de
S'Aguila, de permanent ac-
tualitat a la nostra ciutat,
volem oferir als nostres lec-
tors la nota feta pública
per l'Oficina de Relacions
Públiques de la Capitania
General de Balears. Es trac-
ta, doncs, de la primera nota
oficial que, en certa manera,
suposa la confirmació de les
dades avençades en passats
números de "Llucmajor de
pinta en ample".

La nota comprèn cinc
punts i els detalls més sig-
nificatius que aporta són
les cinc-centes vint-i-quatre
hectàrees d'ocupació de
terrenys i la seva futura
capacitat per a tres mil
homes, amb quar-
ters i camps d'instruc-
ció i tir. El text oficial diu
el següent:

1) En compliment
d'ordres emanades de la su-
perioritat relatives a la
necessitat d'ubicar els futurs
aquarteraments prevists per
a les unitats fora dels nuclis
urbans, aquesta Capitania
inicià l'estudi d'un Pla
d'Aquarterament a Balears
que afecta les guarnicions de
que afecta les guarnicions de
Mallorca, Menorca i Eivissa.

2) Pel que ta a
de Mallorca es començà amb
l'elecció d'una zona que sa-
tisfés las necessitats de vida,
instrucció i servei de les
Unitats Operatives que, en
el futur, s'hi ubicaran. Fou
elegida i proposada al Co-
mandament la zona de Cap
Blanc (terme municipal de
Llucmajor) amb una
superfície total de 524
hectàrees que, descomptant
les 41 corresponents a
propietaris de l'Exèrcit, su-
posaven adquirir un total de
482 hectàrees, propietat de
particulars.

3) Aprovada pel Co-
mandament la zona ele-
gida, i previs contactes
amb els propietaris afec-
tats,	 s'ordenà	 la	 inicia-
ció del corresponent expe-
dient d'expropiació.

4) En l'actualitat es

duen a terme els tràmits
prevists	 en	 la	 Llei

Reglament	 d'Expro-
piació Forçosa, havent-se
conclòs el	 termini d'in-
formació pública	 a efec-
tes	 de determinació d'er-

rors, sense que s'hagi presen-
tat reclamació alguna.

5)La Base a establir
en la zona de Cap Blanc
està prevista , en princi-
pi, per a uns tres mil ho-
mes, xifra que pot en el

futur experimentar petites
variacions. Aquesta Base es
destinarà només a quarters
i camps d'instrucció i tir,
sense que hi estigui previs-
ta la ubicació de cap al-
tre tipus d'instaliacions.

F. Vedera
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En Bernat de Son Cortera s nou regidor
a l'Ajuntament de Llucmajor

D'ençà de les darreres
eleccions municipals hi ha
hagut alguns moviments
dins la llista d'Unió Mallor-
quina; dues dimissions de
regidor i tres renúncies a
formar part del Consistori
Ilucmajorer han fet arribar
l'opció al número nou,
Bernat Tomàs Tomàs, més
conegut, entre nosaltres,

com En Bernat de Son
Cortera. Perquè és no-
tícia, perquè mos interes-
sen a tots els assumptes mu-
nicipals i perquè volem man-
tenir informats els lectors,
hem volgut fer una xerra-
da amb en Bernat, el qual
molt amablament mos ha
atesos i ha contestat les nos-
tres preguntes.

Bernat Tomàs va néi-
xer a Llucmajor l'any 1943,
està casat i no té in-
fants. Començà els seus es-
tudis a l'Escola Pública,
després continuà al Col.le-
gi Sant Miquel i, quan
aquest se va tancar, acabà
el batxillerat al Col.legi de
Sant Bonaventura. Des de
llavors sempre ha fet de

conrador cuidant les fin-
ques de la seva fam ília.
Aficionat a la lectura,
confessa que li agraden
més les lletres que les cièn-
cies. Es aficionat als esports
en general i en particular
al futbol ; aquest esport l'ha
practicat casi tota la vida,
en un principi com a devan-
ter i després com a defensa.
Li agrada molt foravila, la
terra i els animals. Es el
delegat de l'associació de
"cans de Bestiar" a Lluc-
major. Per altra banda,
prou conegut en el poble
i no cal donar més detalls
sobre qui és ell, i, així
encetam el diàleg i li feim
les següents preguntes.

-Bernat, durant un
temps l'Ajuntament ha com-
tat amb un regidor de
menys, entre la renúncia
de Joana Ma. Nadal i el
teu nomenament. A què ha
estat degut?

-Senzillament a causa
dels tràmits burocràtics.
Vaig tenir notícia tot d'una
de la dimissió produkla, em-
però mentre que no s'ha-
via parlat amb els números
set i vuit de la llista no sa-
bíem qui seria el qui entra-
ria com a nou regidor.
Després, i una vegada con-
vengut que fos jo, entre
vacacions i els tràmits legals
davant la Junta Electoral,
no ens hem temut i han
passat dos mesos.

-Suposam que seràs
el nou regidor de cultura.
¿Creus que hi ha pres-
supost suficient i col.labo-
ració dins l'Ajuntament com
per dur endavant una la-
bor cultural apropiada al po-
ble?

-Efectivament, he estat
nomenat per ocupar el
càrrec que varen tenir abans
i succesivament Guillem
Aulet i Joana Ma. Nadal.
El pressupost és insuficient
en proporció a la feina que
hi ha pe. fer. Esper tenir
tota la col.laboració ne-
cessària; estic segur que amb
el Tinent Batle de Cul-
tura i Esports no tendré
problemes, els primers con-
tactes en aquest sentit han

CARNICERIA CHARCUTERIA

ZANOGUERA - GARCIAS
VOS DESITJA BONES FIRES

SETMANA DE FIRES "DEL 8 AL 13 D'OCTUBRE"
GRAN OFERTA EN XARCUTERIA

*Cuixot "Serrano" de primera 	 1  200 ptes. qu
*Salsitxon extra "CAMPOFRIO" 	 750 ptes. qu
*Xoriç vermell "GRAN DOBLON" 	 790 ptes. qu
*Cuixot Yorck extra 	 800 ptes. qu
*Cuixot Yorck de tercera 	 500 ptes. qu
*"Fiambre" de pollastre trufat 	 550 ptes. qu
*Sali "EL ACUEDUCTO" 	 730 ptes. qu
*Formatge de barra "PIRIS" 	 750 ptes. qu

*DESCOMPTES DE 50 PTES. QUILO AL COMPRAR
PECES DE FORMATGE SENCERES O MITGES

*GRAN SURTIT DE PATES I FORMATGES
D'IMPOP-TACIO

*FE IM POLLASTRES FARCITS PER ENCARREC

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 - LLUCMAJOR
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BAR
TABU

VOS OFEREIX ELS SEUS
SERVICIS

TAPES VARIADES
AMBIENT AGRADABLE

Plaça Espanya, 26 - Tel. 66 00 45
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estat positius. Conec en
Puigserver des de fa molts
d'anys nerouè auan
jo jugava s-
ser el meu entrenador. En
quant als companys de grup,
també els conec bé i sé
que no mos desavendrem.
Emperò per mor de la in-
suficiència de pressupost
sabem ja que no es podrà
fer tot el que nosaltres
voldríem.

-La junta executiva lo-
cal està d'acord amb la po-
lítica cultural duita a
terme pels regidors d'UM?

-Aquesta és una pregun-
ta que s'hauria de fer al
president d'UM local i als
membres del comitè. No
obstant això, hé de dir
que des del partit se
donen unes directrius i el
grup de regidors té una cer-
ta autonomia per desenvo-
lupar l'acció municipal
d'acord amb el seu cri-

teri.
-Per la restauració de

la torre de S'Estalella hi
havia una promesa de part
del Consell de contribuir
amb un 75 o/o del pres-
supost, ara aquesta quan-
titat ha estat sensiblement
reduïda, per què?

-Supós que per lo de
sempre, perquè hi ha més
thspeses que doblers. No es-
tic ben al corrent d'a-
quest assumpte, emperò fa-
ré passes per veure de re-
soldre'l satisfactòriament.
La meva idea és que no se
pot esperar més per-
què la torre cau total-
ment. Crec que si el Consell
no mos ajuda adequada-
ment, l'Ajuntament totsol
no podrà dur endavant
aquesta obra.

-Ja que estam en Fi-
res, digue-mos quins actes
culturals trobes que hi
falten. Quins proposaries?

-Crec que el programa
és bastant complet. Ai-
xò no obstant introduiria
més varietat i sobretot cer-
caria més atractiu perquè
la gent hi acud ís, en par-
ticular el jovent.

-Creus que l'Ajunta-
ment col.labora adequada-
ment amb les Escoles?
amb les associacions cultu-
rals?

-Pràcticament acab de
prendre possessió i moltes
coses les desconec. Encara
no puc contestar adequada-
ment. Personalment pens
que l'Ajuntament ha de col-
laborar al màxim amb
aquestes entitats. En po-
drem tornar a parlar d'a-
qu í a un parell de mesos.

-Penses continuar
rebent assessorament de part
de particulars i entitats lo-
cals?

-Sí, i endemés agrai-
ré qualsevol suggerència
si és considerada útil i fac-
tible, proposaré que se posi
en pràctica, vengui d'on
vengui la iniciativa.

-Tens en perspectiva al-

guna idea?.
-La primera idea per

a mi sempre comença per
una acció cultural dirigida
cara al jovent. Per això
tenim en estudi una reforma,
fer una sala d'arxiu i
en els baixos fer una llar
de joventut, comptant que
hi hagi elements associats
joves que vulguin fer-se
càrrec d'administrar-ho sota
la supervisió de l'Ajunta-
ment; donar ses responsa-
bilitats als joves crec que
és la millor manera de
tenir-los en compte, ells
han de sebre que valo-
ram les seves empreses i les
recolzarem a mesura de les
nostres possibilitats. Així
mateix, pensam fer una
biblioteca.

-Voldries	 dir	 alguna
cosa més?

-Sí, que la meva aspi-
ració és no desmerèixer al
costat dels companys que
han ocupat aquest càr-
rec de regidor de cultura,
els meus antecessors
Guillem Aulet i Joana Ma.
Nadal.

Guillem Oliver



PARAMENT DE CUINA
OBJECTES DE REGAL
LLISTÉS DE NOCES

VOS DESITJA BONES FIRES!

C/. Font, 8 LLUCMAJOR

JUGUETES I ROBA D'AL.LOT PETIT

Carrer de Sa Fira, 3 — LLUCMAJOR
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Exposicions i proves canines
A pesar que el regidor Miquel Manresa hagi hagut de

deixar la presidència de tinent de batle de Cultura i Esports
(per motius de salut), la qual cosa ens dol, els seus conelxe-
ments referits als cans de caça, esport al qual sempre ha es-
tat aficionat, ha estat insustituible a lhora d'organitzar les
diferents exposicions I concursos relacionats amb aquests
animals. Es per això que ens hem posat en contacte amb ell
per tal que ens expliqui quines activitats hi haurà enguany
referents a les exposicions i competicions esportives.

-Quins són els actes
prevists per enguany refe-
rents als cans i a la caça
en general?

-El dia 3 hi haurà una
caçada de ca eivissenc.
Hi podran participar tots els
cans els propietaris dels
quals estigui empadronats
a Llucmajor. La prova es
realitzarà a distintes pos-
sesions de la nostra marina

com cada any, acabarà
amb un sopar de germanor
al santuari de Nostra Senyo-
ra cle Gràcia, i que pagarem
del nostre fons particular.

-Segons tenim entès
l'exposició de cans no es fa-
rà el dia de la Darrera Fi-
ra, per què?

-Es farà dia 7 (dia de
la tercera Fira) a l'antic
solar de Can Matarò l'ex-
posició canina de ra-
ces autòctones s'expo-
sició es realitzarà aquest dia
i no el de la Darrera Fira,
com era habitual, a causa
de la coincidència de
data amb l'exposició oficial
que tendrà lloc a Palma.

-No hi ha cap acte re-
lacionat amb els cans que
no sigui purament espor-
tiu?

-Sí. Dia 11 a la
sala d'actes de lAjuntament
hi haurà una conferèn-
cia col.loqui a càrrec de

diferents especialistes en
races de cans. Els con-
ferenciants , Sr.s Josep
L. Prim, F. Ruíz i el Sr.
A. Lopez, parlaran dels te-
mes "cans de mostra", "Pas-
sat, present i futur del ca
eivissenc i "Malalties in-
fecto-contagioses en el ca".

També el dia de la
darrera Fira hi haurà una
exposició de fotografia: re-
ferides a cans i a caça,
al carrer de Sa Fira.

-Molts anys, per les
Fires, hi solia haver
una tirada de plat. N'hi
haurà enguany?

-No, però dia 12 hora-
baixa hi haurà una
tirada de guàtleres amb
sortida de màquina al
camp de tir de Galdent.
Acte seguit es farà una
prova per a "cans de
mostra', allà mateix. En-
guany fa 11 anys que es va
fer la primera pro-
va de ca de mostra i
també l'exposició canina de
races autòctones (ca me,
ca de bestiar i ca eivissenc)
Llucmajor va ser el
mer lloc de Mallorca on
se celebraren exposicions
d'aquest tipus. L'exposició
es va fer a "Son Torra",
a la pista dels cavalls i
el jutge va ser el

Sr.	 J. Prin, el qual, ca-

sualment enguany torna ve-
nir a jutjar el concurs.

També és novetat que
el dissabte de la Darrera
Fira a les 3 h. hi haurà
el primer concurs de cans
de bestiar treballant amb la
guarda. La finca és Son
Marió, a la carretera d'Al-
gaida. Aquesta prova serà
jutjada per pastors que
coneixen bé l'ofici els quals
no participaran en el con-
curs. La qualificació no es
donarà després d'una
deliberació entre ells, si-
nó que cada un emetra la
seva puntuació i la suma
serà la nota obtengu-
da.

-No és molta tasca per
a una persona tota sola,

haver d'organitzar tantes
coses en tan poc temps?

-No, perquè mai no
m`he sentit tot sol a l'hora
d'organitzar; sempre he
comptat amb l'ajuda de fora
de l'Ajuntament, entre ells
el Sr. B. Tomàs, nou regi-
dor de cultura, que, des
de sempre ha col.laborat
en aquesta tasca, el Sr.
J. Coll i el Sr. G. Garau
també m'ajuden en tot el
que sigui necessari per dur
a bon terme aquests ac-
tes i la Societat Canina de
Mallorca i Eivissa col.labora
amb nosaltres enviant jutges
i secretaris que realitzen
aquesta tasca desinteressada-
ment.

l. Barceló

ser
al/meha
Hisloriador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLLICIIMAYOR Mallorca

DETERGENTS I DEPURACIONS D'AIGUA



(LOCAL CLIMATITZAT)

MENJARS CASOLANS
Especialitat en: Sopes de matances, an - ós brut, porcella ros-
tida, xot rostit i pollastre a l'ast.
*PREUS ESPECIALISSIMS PER A BANQUETS DE:
Noces, comunions i reunions socials

PROVI LES NOSTRES DELICIOSES HAMBURGUESES
"PINXOS", "PEPITOS" I LA GRAN VARIETAT DE

TAPES

APARCAMENT PROPI

OBERT TOTS ELS DIES A EXCEPCIO DEL DILLUNS
HORABAIXA

GRAN AMBIEN1 PER A TOTS ELS GUSTS I EDATS

A vd. Carles V - Tel. 66 1 1 17 - LLUCMAJOR
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XI Concurs • Exposició Provincial de
Ramat Oví

-Ens podries explicar,
per què els llucmajorers
abans de les Fires puguin
saber en què consistirà
aquesta exposició, els can-
vis i innovacions i pers-
pectives que hi ha en rela-
ció a la d'anys anteriors?

-En primer lloc, s'ha
canviat el lloc de realitza-
ció. Enguany es farà a la
Plaça Rufino Carpena però
des del Carrer Major fins a
les Escoles, ja que és millor
a causa de les obres i les
mosques, que no estigui tan
aprop de la Mostra.

EL BESTIAR OVI HA
DISMINUIT
CONSIDERABLEMENT.

-Creus que és un bon
any per a una exposició de
bes1 iar?

-A causa de les cir-
curnstàncies climatològiques
d'aquests darrers tres anys,
la manca de pluges ha fet
que no hi hagués pastures,
el bestiar oví ha minvat
molt. Al pagès no li és ren-
dable haver de comprar
merar per a les ovelles i
calculam que, d'unes 28.000
ovelles, hem passat a unes
18.000, amb l'agravant que
les que queden a causa de
les dificultats alimentàries
que han hagut de sofrir no
seran tan grosses i ben for-
mades com s'hauria d'espe-
rar.

NO HI HAURA
SUBHASTA.

El regidor Sr. Sebastià Artigues és l'encarregat de l'or-
ganització del Xl concurs-exposició provincial de ramat oví
i hem parlat amb ell per poder-ne saber més detalls,

	-Malgrat tot això, pen-	 s'exposen ja que també

	

ses que anirà bé l'exposi-	 se n'exposen moltes de fo-
ció?	 ra i bestiar de granja de

	

-Pens que sí, perquè, si	 diferentes races.
bé és ver que les ovelles de

	

la marina llucmajorera són	 -En altres anys a l'ex-
	un factor important, només	 posició es realitzava una

	

són una part de les que	 subhasta que tenia una sub-

venció per ovella venuda i
que va causar certs proble-
mes i diversitat d'opinions
entre els pagesos. Es conti-
nua fent aquesta subhasta?

-No, a causa dels pro-
blemes que hi va haver so-
bre si les subhastes eren
fictícies o no, l'any pas-
sat ja no es va fer i enguany
tampoc. El que es farà per
tal d'ajudar econòmica-
ment l'expositor serà donar
una subvenció per cada cor-
ral. Hem obtengut aques-
ta subvenció a través de la
Cambra Agrària de l'Insti-
tut de Relacions Agràries,
i també se'ls pagarà el
transport. Aquests estí-
muls econòmics i el fet que
de cada any augmenta el
nombre de ramaders que
tenen interés per venir a la
Fira per vendre o comprar
sementals o ovelles de races
fines, ens fan creure que
superarem els 55 corrals i
230 exemplars de l'any pas-
sat.

-Hi ha algun actes in-
formatiu referent a la ra-
maderia?

-Hi haurà una taula ro-
dona referent a les "Ove-
Iles, economia agrícola"
També durem un tècnic
en farratges moderns i, si
és possible, un pastor que ha
canviat ovelles per cabres
perquè la llet d'aquests ani-
mals per fer formatge és
ben pagada.

Moltes gràcies pe!
temps que ens has dedi-
cat	 Bones Fires.
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FARRICA DE LICORES Y ALNIACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHA 1NPANAS

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 LLUCMAJOR (Mallorca)
EDIFICIO DERESA
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Urbanisme:
sempre els mateixos conflictes

Redacció.- Per mor que /assumpte urbanístic és polè-
mic i conflictiu i darrerament l'actuació de la comissió
d'urbanisme ha estat motiu de fortes censures per part de
l'oposició, ens hem posat en contacte amb el Sr. Tomàs
Garcias, portaveu i cap de del PSOE a /es passades
eleccions, perquè ens doni la seva opinió referent a l'estat
de coses en aquesta matèria quina és la postura del seu
part/t.

DE CADA ANY HI HA
MES EXPEDIENTS.

-Quins són els motius
que han fet que repetides
vegades el vostre partit hagi
hagut de denunciar el llasti-
mós funcionament de la Co-
missió d'Urbanisme?

-Si ens fixam en el nom-
bre d'expedients que tenim
per qüestions urbanístiques
veurem que de cada dia aug-
menten (l'any 1981, 19; el
82, 31; el 83, més de 160;i
enguany fins el mes d'agost
ja n'hi ha 155 i a final d'any
arribarem a més de 200,
amb la particularitat que
un 90 o 95 o/o no són le-
galitzables, quasi tot casetes
de foravila, a més, en una
situació totalment injusta
ja que el senyor que fa una
obra iliegalment (per no
demanar permís) però le-
galitzable, se li posa una
multa del 200 o/o i el que
comet la infracció illegalit-
zable no paga res.

ES PODRAN TOMAR
LES CASETES.

-Quines mesures creis
que es poden prendre per
posar ordre?

-No ho sé, però pens
que per aconseguir que no
se'n facin més, serà necessa-

ri prendre fortes mesures en
contra dels infractors. La
llei permet a l'Ajuntament
posar fortes multes que es
poden repetir cada dos me-
sos i que si no es paguen
o tomen la casa, la seva pro-
pietat podrà ser embargada.

També crec que serà neces-
sari tomar els casos més
significatius perquè servei-
xin d'exemple, i a totes les
infraccions que vénguin dar-
rere una vegada expirat el
termini legal si no les ha to-
mades l'amo, tomar-les
l'Ajuntament.

-Quina és la postura
dels serveis tècnics de
l'Ajuntament?

-Es bona i eficient.
Encara que el ple es va do-
nar la culpa als administra-
tius i als tècnics que els
expedients no estassin llests,
jo puc assegurar que això no
és veritat, i que abans d'anar
al Ple, mels vaig mirar tots
un per un i havien estat no-
tificades a l'infractor do-
nant-li dos mesos de temps.
El que succeix és que des
d'aquest moment que és
quan el polític ha d'execu-
tar, no s`ha fet res.

ES FARA UNA COMISSIO.

-I al darrer ple, a quin

acord arribàreu per arreglar
tot això?

-Quedàrem, gràcies al
suport d'UM que es faria
una comissió en la qual tres
partits, AP, UM iPSOE, du-
ran una presidència col.le-
giada de la Comissió d'Ur-
banisme de la qual el batle
és el president nat. El que
passa ara és que el secreta-
ri ho va malentendre ja que
diu que el que es va fer va
ser una Comissió per tal
d'estudiar els expedients,
i això no és així. De Co-
missió, ja n'havíem fet una
i no havia anat bé, perquè
després d'haver-los estudiat
i d'haver arribat a unes
conclusions no s`havia fet
res més.

-Davant això, i en cas
que no progressi, la seva
postura, quines mesures

pensau prendre?
-Jo crec que tot això

al pròxim Ple s'aclarirà i
que els d'UM es ratificaran
en la seva• postura per arre-
glar l'assumpte urbanístic.

-I si no fos així?
-Ja he comunicat al se-

cretari, perquè ho comuni-
qui al batle, que a nosal-
tres l'únic camí que ens
queda és agafar fotocòpia
de tots els expedients, por-
tar-los al Consell (Comis-
sió Provincial d'Urbanisme)
i denunciar el batle per in-
compliment de la llei i així
ho farem si tornen aquest
acord enrera, a pesar que
ens sap molt de greu en-
frontar-nos al batle i, al cap
i a la fi, el batle, personal-
ment, no n'és el culpable,
però com a batle sí i és
l'únic camí per seguir.

TALLER MECÀNIC

ANTONIO ROSSELLO
Navarra, 4 - 6 - Tel. 6609 28 - LLUCMAJOR

SERVEI DE "PARCHES"
I NEUMATICS

..1n 11M1
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PLAYA DE PALMA (Mallorca)

VOLS ESPECIALS (RT) a:
Miami 	 des de 94.850 ptes.

New York 	 des de 43.950 ptes.
Rio de Janeiro 	  129.150 ptes.
Bons Aires 	  145.650 ptes.
Santo Domingo 	 97.050 ptes.

VOLS ESPECIALS (RT) a:
Londres 	 des de 20.000 ptes.
París 	 cl2s de 29.950 ptes.
Roma 	 des de 38.850 ptes.
Lisboa 	 des de 33.700 ptes.
Milan 	 des de 36.300 ptes.
Frankfurt 	 des de 43.400 ptes.
Munich 	 des de 46.200 ptes.
Hamburg 	 des de 54.000 ptes.
Amsterdam 	 des de 32.050 ptes.
Brusel.les 	 des de 28.000 ptes.
Copenhagen 	  des de 43.200 ptes
Zurich 	 des de 35.050 ptes.

VOLS ESPECIALS (OW)a:
Madrid
	

4  500 ptes.
Màlaga
	

6  450 ptes.
Granada
	 7  450 ptes.

Sevilla
	 7  935 (Pex)

Jerez de la Frontera
	

7  635(Pex)
Valencia 	  3.575 (Pex)
Bilbau
	 6  250 ptes.

Oviedo
	 6  750 ptes.

Barcelona
	 2  975 ptes.

Santiago
	 6  750 ptes.

Alacant
	

3  000 ptes.
Tenerife 	  15.250 ptes.

S'INFORMI!!
ENS CRIDI ALS TFONS 26 81 00 - 26 86 62
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*PASSATGES MARITIMS
TRANSMEDITERRANIA
*PASSATGES REGULARS IBERIA, AVIACO,
AIR FRANCE, LUFTHANSA, SWISSA;R, KLM.

*EXCURSIONS PROGRAMADES AMB ELS
PRINCIPALS TOUR OPERADORS NACIONALS
*EXCU RSIONS TU RISME 3a. EDAT
*EXCURSIONS AVIO- AUTOCAR i AVIO-TREN
CREUERS

»ffi.	 DIRECTOR: MIQUEL COLL GARCIAS
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Les peladores d'ametles fabricades
per lluemajorers

Abans, a Llucmajor, i
a 1c) millor encara ara, es
giraven molts d'hectblitres
d'ametles, que eren de pro-
ducció totalment artesanal.

L'ambient que es respi-
rava a la vila era d'innova-
ció i prosperitat, havia arri-
bat l'arada amb rodes, se-
gadores... la indústria es me-
canitzava. Sense cap dub-
te Llucmajor travessava el
seu millor moment de la his-
tòria. Vos parlam de cap
allà la dècada dels anys 20
i dels 30.

La producció de l'amet-
la necessita mecanitzar-se.
Encara de més antic, hem
tengut notícies d'una
peladora d'ametles, de cons-
trucció talment artesanal,
feta pel fuster "Carrasquet",
el qual va fer una peladora
de fusta, amb un cilindre in-
terior que rodava dins un
altre amb claus ficats;
aquests claus fregaven da-
munt les ametles i els lle-
vava o no la clovella. Un
sistema semblant a les mà-
quines de capolar figues.

Només en feia per a ell
i no va donar bon profit,
però demostra la preocupa-
ció per fer més senzilla i
ràpida la feina del camp.

Ja amb un poc més
d'iniciativa, va sotir una
petita peladora a Manacor,
de poc rendiment. Per pelar
es feia passar el fruit per da-
munt quatre cilindres llargs
que voltaven, anomenats
corrons i unes paletes que
pitjaven les ametles que pas-
saven dalts els corrons.

Hem sentit dir que
aquesta peladora estava més
pensada per a les avellanes
que per a les ametles i ha-
vien de ser ametles molt
uniformes de grossària així
que moltes eren trencades i
altres passaven de llis.

El poc rendiment
d'aquesta màquina no va ser
un instraument que solucio-
nàs el problema de pelar
una gran quantitat d'amet-
les: es necessitava més per-
fecc ionament.

Fou a Llucmajor on es
crearen dos nou mètodes de
pleadora que convertiren les
peladores d'ametles en un

artilugi pràctic i assequible
per al pagès. Aquestes dues
màquines foren creades per
dos coneguts ferrers de la
vila, Mestre Jaume Salvà
(a) Casetes i Mestre Antoni
Puigserver (a) Es Ferrer.

EL MODEL
CONIC-ESPIRAL.

Mestre Antoni (1.900 -)
cap a l'any 1922 va comen-
çar les proves duna nova
màquina. Observant el sis-
tema que usaven les màqui-
nes manacorines per pelar
les ametles: la força de les
paletes sobre els corrons,
sorgí la idea d'aplicar les pa-
letes a una peça cònica, on
hi havia claus de ferrar di-
buixant una espiral.
Però no va anar bé, els
claus no agafaven l'amet-
la i ni davallava.

Barata els claus de fer-
rar per un filferro gruixat,
fent la mateixa espiral. Les
ametles varen davallar, ja pe-
lades, per la força de les pa-
letes i les voltes del cònic.
Quan cauen del cbnic van
a parar darnunt els corrons
que triàven el fruit de la
clovella. La novetat en el
cònic-espiral, que és allà on
es pela, els corrons han per-
dut la funció de pelar i
ara només trien les ametles
de les clovelles.

L'invent estava acabat;
era devers l'any 1925.

Es feren tres models,
un petit que pelava 4 hec-
t6litres per hora, damunt el
qual es feren les proves, des-
prés una mitjancera de
8 Hl. per hora i una de
grossa a 10 HI. per hora.

El model petit va ser de
poca acceptació: se'n feren
pocs exemplars tenia 6
bastiments (tires de tres
paletes que pressionaven
damunt el cònic-espiral) i 6
corrons.

Un altre, el mitjancer,
que tenia 8 bastiments i al-
tres tants corrons, la força
que movia aquesta màqui-
na podia ser manual, amb
una maneta, però, era molt
feixuc i molta era la gent
que va optar per posar-hi un
vbgit, el mateix sistema que

un molí de sang. Més envant
es posaren motors de benzi-
na que duia Antoni Llom-
part (a) Es Matalasser, i des-
prés el motor d'electricitat.

El model més gros té
16 bastiments i 16 corrons,
al qual no es va intentar po-
sar maneta. De totd'una s'hi
posa el vbgit que movia tot
l'engranatge: l'arbre, que
feia voltar el cònic, els cor-
rons, que triaven i dos tom-
ba-ametles, un a la boca del
cònic i l'altre al mig de la
tramutja.

La màquina no va tenir
problemes d'acceptació, tot-
d'una es va fer un aparell
prou conegut dins la mari-
na Ilucmajorera. Sabem que
la primera màquina grossa
va ser la de Son Cortera.

Mestre Antoni ens con-
tava com ocasionalment va
anar a la Fira de Campos,
on 11 exposaren la màquina
al corral de ca les monges,
pelant ametles tot el matí,
aquell matí va vendre un
parell de màquines; així
s'escampa l'invent per tota
la comarca i , més tard per
tota Mallorca, gràcies al fet
que tenia representació del
model cònic-espiral a tres

cases de Ciutat.
Per treure més profit

a l'invent, a una màquina
grossa, li va posar rodes, i
amb dos homes anaven pels
carrers a pelar ametles a les
cases. Arribà també la pe-
ladora a la Península, a
Alacant, mitjançant un sol-
dat d'albatera que feia el
servici a Mallorca.

Mestre Antoni, amb
aquest soldat, va anar a Ala-
cant per posar la màquina
en funcionament. Col.loca-
ren la màquina damunt una
era i primer ningú no s'atre-
via a dur-hi un sac d'amet-
les perquè no havien vist res
mai com aixb, només bada-
ven uns ulls com a plats i
no se'n fiaven.

Però una vegada feta
la prova tothom es va con-
vèncer del bon funciona-
ment i l'endemà tota l'era
estava enrevoltada de
carros carregats d'ametles
per pelar.

A partir d'aquell dia
aquell soldat es va convertir
en representant, a Alacant,
de la peladora.

(C ontinuarà)

Maties Mut i Puigserver
Miquel Mut i Fullana.



(ifli[j13[R[lCRI

alli:1119	
S'FFUEVA1P-9 	
MATERIALES DE CONSTRUCCION

DISPOSAM D'UNA AMPLA GAMMA
DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS

PER A DECORACIO

SERVEI A DOMICILI

OFICINES I MAGATZEM A:

S'ARENAL
Cl. Historiador Diego Zaforteza, 3
Tel. 26 37 72 - 26 00 87

MAGATZEMS A:

LLUCMAJOR	 PALMA
Ronda Migjorn s/n.	 Cl. Aragó, 139
Tel. 66 07 01	 Tel. 27 23 56 - 27 23 64



4

LLUCMAJOR / OCTUBRE 84
	 PAG. 21

Camins per a una joventut
La joventut d'avui, es

troba en un moment deter-
minat de la seva vida, amb
una bifurcació del seu trans-
córrer per aquest món car-
regat de problemes, del
seu difícil caminar.

Un camí, és aquell
que prenen els qui la so-
cietat ha anomenat els per-
duts, que comprèn els
qui es refugien en la dro-
ga, el sexe, etc...tots ells,
pethts camins de la gran
ruta anomenada evasió o
el que també es pot dir,
cor-upció.

L'altre camí és un camí
llarg, penós, difícil, carregat
d'obstacles que el fan poc
agradable als ulls d'aqueixa
joventut que acaba de
néixer.

Quin és el camí que
s'ha de prendre?

-Cada jove hauria des-
ser responsable, triar el ca-
mí que la seva conscièn-
cia li fa prendre, però el
problema de la joventut
d'avui en dia és, que la
societat, més concretament,
uns elements que tan sols
volen guanyar uns diners,
facilita a aqueixa joventut,
que es troba indefensa i poc
madura, uns productes i
unes sortides que no són
més que camins sense sor-
tida, és a dir, uns ca-
mins que tornen a la seva
sortida o partida, uns ca-
mins falsos.

Amb l'aparició d'a-
quests senyors que són sim-
plement rates, el món que
envolta la joventut es
converteix en una gran
claveguera, un femer.

I aquell jove que se tro-
ba davant uns problemes,
té bo de fer entrar per uns
camins obscurs (per molt
luminats que es presentin),
bruts, droga, alcohol, i que
si aquest jove fos dominador
de dita corrupció, el pro-
blema no seria tan greu.
Però un jove, no s'ha po-
gut crear una personalitat

abans de trobar els pro-
blemes, i el camí de les
rates esborra els proble-
mes, per unes hores , per
uns dies, i a la fi, què te-
nim? Tenim un camí rodó,
un camí que torna als seus
començaments, un camí que
no ha servit més que per a
crear una falsa personali-
tat, que també s'esborra i

ens queda un fill de les
rates, que no té força per
a superar uns problemes, a
vegades, fins i tot quoti-
dians.

I caldria que la joven-
tut, en la seva educació,
rebés uns mitjans per re-
soldre els problemes , o al
menys afrontar-los, però
això és per ventura una
utopia.

El que creim que s'hau-
ria de fer, és al comença-
ment d'una educació, no de
ninesa, sinó a la trobada
dels problemes de la jo-
ventut, donar força a la
joventut, perquè segueixi el
camí llarg, qui sap si in-
finit, però bell, hermós, per-
què s'ha de tenir la segure-
tat que el que es fa és
bo i dóna satisfacció.

Això sí, creim, nosal-
tres, que seguint el cam í
llarg, però recte, hom
té la possibilitat de fer-
se una personalitat, de
realitzar-se.

I aquí queda això, dos
camins per a una joventut:
un que és llarg i recte;
un altre que és curt i tor-
na als seus començaments.
I si aixà es vol considerar
com un crit cap a una zona
on no se senti, que s'ho
consideri, però nosaltres ens
velem amb la necessitat de
fer-ho, d'advertir d'aqueixa
manipulació a una joventut
tan sols informada del
que convé, i si aconseguim
que un sol jove agafi el
camí d'enfrontar els pro-
blemes i crear-se una perso-
nalitat, ens donarem per sa-
tisfets.

Sally

AVICOLA MALLORQUINA, S. A.

OUS FRESCS, DIRECTAMENT DEL PRODUCTOR
AL CONSUMIDOR

GRANGES: Son Pieres - Camí de Ca s'Hereu Tel. 66 07 23 - LLUCMAJOR



NUEVO RENAULT 11 DIESEL

Bartolomé Jaume Nadal Hispanidad, 17-19 Teléfono 66 01 40 LLUCMAJOR
Exposició a S'ARENA L. 	 Sant Cristòfol, 5 - Tel. 26 00 01

RENAULT    

RENAULT 11 GTD
JUEGA DURO

Renault presenta el Renault 11

GTD: Más gas que oil por sus
prestaciones y consumo. Yrns
que un gas-oil por duración y
ligereza.
Con el Renault 11 GTD, la

tecnología Reanult ha conseguido

el diesel de nuestro tiempo:
motor 1.600. 55 CV DIN.
Velocidad rnb<ima 148 Km/h.

Consumo por 100 Km. a 90 Km/h.
4,4 I. (Norma Europea A-70).

Coeficiente aerodirrnico (CX):
0,35. 5 velocidades adelante.
Asientos delanteros regulables.

Limpia luneta trasero... Si lo
suyo es el diesel, pero con punta,
el Renault 11 Diesel es el coche
que usted quiere
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COL.LABORADOR
OFICIAL DE
MOTOR BALEAR, S.A.

Rafel Tous Juan
Pescadors, 2

Tel. 66 03 03
LLUCMAJOR
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Cartes dels lectors

SENALIZACIONES
CON FUSAS

Sr. Director:
Quiero con la presen-

te referirme a algunos as-
pectos de nuestra Ciu-
dad, que creo mejorables con
sólo un poco de interés y
atención por parte de
quien corresponda de nues-
tro Ayuntami ento.

Mala senalización del
CAMINO DE CALA PI

Correcto el nombre,
pero los que desconocen
nuestro término, toman este
camino para ir a la CALA,
o sea a la PLAYA, inclu-
so lo hacen algunos au-
tocares y claro, al final que-
dan	 despistados	 del	 ca-
mino a seguir y molestos
de lo que les ocu rre.
SOLIJCION: Letrero que di-
ga: CAMINO DE CALA PI
—PLAYA NO—
Camino de CAS BUSSO

En el mismo letrero se
indica también S'ESTA-
10L DE MITJORN, lo cual

creo que es incorrecto,
pues este legrero es de la
época anterior al asfaltado del
verdadero camino que lleva
al S'Estanyol, por tanto su-
giero cambiarlo por este
otro:
CAMINOS DE CAS BUSSO
Y S'AGUILA Y PLAYA DE
CALA PI

Y ademas colocarlo a
cada lado del camino, pues
saliendo de la población no
existe y a mi entender tam-
bién debe estar.

BASUkAS: En cuanto
a este tema, es frecuente ver
cada semana como se depo-
sitan bolsas y paquetes de
basura en la confluen-
cia de los caminos veci-
nales con la Ronda Mig-
jorn, probablemente la de
los palmesanos que tienen ca-
sitas en el campo, empe-
zando ello en Viernes y ter-
minando en Domingo, in-
cluso hay que las dejan en-
frente de solares no ha-
bitados de la misma Ronda,
lo cual lleva como resultado
ver las basuras desparramadas
por gatos y perros, siendo
el espectaculo muy desa-
gradable y mas tratandose
de una calle muy transitada
por multitud de veh í-
culos

SOLUCION: Propon-
gosituaruni contenedor en
cada camino vecidal, en -
cima mismo de la acera pa-
ra que depositen en él las
bolsas, si luego no se ha-
ce así, ya sera falta de ci-
vismo de los ciudadanos, pero
el Ayuntamiento habra cum-
plido con su parte.

Otro día seguiremos
con otros temas.

Muchas gracias por su
atención.

Juan Gelabert Romaguera



LLUCMAJOR / OCTUBRE 84
	

PAG. 24

L'Educarió en resplai
El món actual ha so-

fert uns canvis profunds,
resultat d'una nova ma-
nera d'entendre la vida.

L'home ad'avui és
conduït i empès per
fets i situacions. Sovint no-
més valora el que es
pot palpar, medir, apro-
fitar...La Naturalesa, la
Bellesa, l'Amor, els Valors
Culturals, no són fiables ni
vàlids, no es tenen en
compte.

Mostra d'aquests can-
vis de valors són la violèn-
cia, la mentida, la margi-
nació, l'atur etc.

Dins aquesta realitat i
com una possible resposta
neix L'ESPLAI, lámbit del
temps lliure, en el qual
es pretén que l'home no
sia viscut sinó que visqui.
I perquè el clima ho per-
met, l'home es pot tro-
bar ell mateix, pot
trobar els altres i pot,
per tant, tenir un diàleg
amb Déu.

L'ESPLAI o el temps
lliure es pot entendre de
tres maneres diferents:

a-L'ESPLAI com a
temps lliure:

L'ESPLAI com a temps
lliure és un dret de l'home
que figura a la Declaració
Universal dels Drets Humans.

L'article 24 de la
Declaració Universal dels
Drets de l'home diu: "To-
ta persona té dret al des-
cans i a l'oci, especialment
a una raonable limitació
del treball i a unes vacan-
ces pagades".

Na Rosa Ma. Dumenjó
diu: Els temps lliure, que
es pot anomenar el "tercer
espai de temps", ja que al
seu davant hi ha el temps
de la fam ília i el del tre-
ball o educació, seria aquell
espai de temps no condi-
cionat per l'organització
d'un procés productiu deter-
minat, per l'obligació de
rebre una instrucció-educació
marcada per una ideologia
dominant, o per la

convivència obligada entorn
de la família".

Però , impor-
tància té el temps lliure?

La importància és que
ha de ser un temps allibe-
rador, perquè "no és el

temps el que ha de ser lliu-
re sinó l'home".

b.-L'ESPLAI com a ac-
tivitat:

El "hobby" d'un jove,
l'afició d'un adult, l'esport
d'un infant s'identifiquen
molt amb l'esplai.

L'esplai seria aquella
activitat o el conjunt d'ac-
tivitats que l'home realit-
za preferentment en el seu
temps lliure.

L'esplai ha de propor-
cionar a l'infant els ele-
ments queli faran desco-
brir el seu esplai, el seu
"hobby".

No cal confondre Pac-
tivitat dins l'esplai amb l'ac-
tivisme, ja que aquest darrer
sols es preocupa de les ac-
tivitats sense tenir en comp-
te els objectius que es po-
den perseguir.

Les activitats estan en
funció d'uns objectius prè-
viament determi nats.

Altre tant a favor de
l'esplai com a activitat és
que el que realment edu-
ca la persona és l'obra,
és la creació.

c.-L'ESPLAI com a
actitud:

L'ESPLAI és una acti-
tud de vida, que es mani-
festa preferentment en les
estones lliures, en el "ter-
cer espai de temps".

La seva manifestació es

fa per mitjà d'unes de-
terminades obres, és a dir,
per la creativitat.

La seva finalitat radica
.en la mateixa persona, en
l'alliberament d'un mateix i
dels altres.

La seva repercussió
transcendeix les estones lliu-
res i arriba a tots els ra-
cons de la persona.

EL CLUB D'ESPLAI
en tot el que fins ara s'ha
esmentat pretén dur enda-
vant la tasca de l'educació
del temps lliure dels nins,
entenent per educació tot
el que sigui potenciar la
totalitat de la personali-
tat del nin tant en Paspec-
te social (família, escola,
amics, poble), com en l'as-
pecte religiós (el model d'ho-
me a seguir el trobam en
Jesús de Nazaret), i això
des d'una educació allibera-
dora, integral i activa. Acon-
seguir que els al.lots en-
trin en contacte amb les co-
ses i les persones, perquè
així les puguin conèi-
xer i estimar més.

Fins ara i gràcies a les
activitats (que hem oferit at
tots els nins de Llucmajor,
l'esplai ha anat evolucionant
i creant-se un estil propi
dins el poble. Tant els nins
com els pares ja coneixen
la manera de fer del
CLUB	 D'ESPLAI,	 so-

bretot gràcies als campa-
ments ja que és l'activi-
tat on més s'ha vist. la par-
ticipació i l'interès dels pa-
res i la vivència intensa
d'uns dies continuats dels
nins.

Creim que després d'a-
quests anys "d'ANAR
FENT" ara ha arribat el
moment d'unir esforços i
entre tots, pares i moni-
tors , oferir als nostres in-
fants:

-Un temps lliure més
humà, més agradable i
enriquidor.
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-La possiblitat de pas-
sar-ho bé gràcies a di-
verses tècniques i tallers.

-Conèixer gent nova
-Fer amics
-Arribar a esser més

persones
-Un temps per conèi-

xer i estimar la Naturale-
sa i l'entorn

Sols així els nostres
al.lots es coneixeran i es
trobaran a ells mateixos,
i fins i tot podran arribar
a punt on:
VIURE SERA TENIR FE,
IL.LUSIO, CREATIVITAT,
SIMPATIA, GENEROSI-
TAT, FANTASIA, FESTA,
ESPE RANÇ A I AMOR.

L'ESPLAI A LLUCMAJOR

EL CLUB D'ESPLAI a Llucmajor no va néixer com
un bolet, ni tampoc funciona per si sol, sinó que es
membre del G.E.D.M (Federació de grups d'esplai cris-
tians de Mallorca).

Podem dir que l'esplai a Llucmajor va començar amb
la missió infantil de l'any 77, que tots coneixem o al man-
co recordam amb el nom d'AM ISTAT 77.

Fins fa poc temps l'esplai s'ha identificat amb un grup
de nins i nines en edat escolar, que participen d'unes ac-
tivitats més o manco formals i continuades de les quals
un grup de joves des de la Parròquia es fa responsable
i animador.

Els al.lots que han passat pel CLUB D'ESPLAI,
han pogut, entre altres coses:

-Aprendre a tocar guitarra i flauta ;

-Fer petits sainets
-Participar en festivals organitzats per ells mateixos.
-Anar d'excursió
-Fer campaments dins i fora de Mallorca: Menorca,
Pirineus, Lluc, La Victòria, S'Estanyol,
-Participar de les Colònies d'estiu a Can Tàpara
També han estat protagonistes de la Mostra de la

Cançó Infantil al Teatre Principal de la Palma i de la Dia-
da d'Esplai que cada any el GEDM ha organitzat per a tots
els nins.

Els darrers anys, també els al.lots de Llucmajor han
trobat el seu lloc dins les activitats del poble, tals com:

-La festa de la Rua
-La preparació i participació en la festa dels Reis
-Un programa per a ells durant les fires...
Per acabar, només ens resta dir les darreres dues co-

ses:
-Les activitats extraordina'ries que el CLUB orga-

nitzarà durant el següent curs són, pel darrer trimestre de
l'any:
-SETEMB RE

Dia 29: ginkama
-OCTUBRE

-Dia 6: Taller
-Dia 13: Pel.lícula
-Dies 14 i 15: Exposició del CLUB D'ESPLAI A
La mostra de les Fires 84
-Dia 15: Entrega de premis (de les activitats del CLUB
a les Fires).

-NOVEMBRE
Dia 17: Excursió

-DESEMBRE:
Dia 7: Montatge de tilmines
i els dies 21, 22, 24, 25 d'aquest més també farem la
Festa de NADAL
A part de totes aqueixes activitats que el CLUB

oferirà als al.lots, enguany, el CLUB emprèn una noa
tasca i mitjançant uns fulls d'inscripció que es donaran
per les Fires, els al.lots tendran l'oportunitat d'apuntar-se
al CLUB, amb un carnet i una fitxa per als monitors per-
què tots estiguem més units i ens coneguem els uns amb
els altres, i amb el dret dels al.lots per venir, durant tot
els curs, una hora a la setmana, amb tres opcions.

-Divendres horabaixa
-Dissabte dematí
-Dissabte horabaixa
ANIM, AL.LOTS, iAPUNTAU-VOS--HI! VOS ESPE-

RAM!.
-Convidam tots els pares d'aquells al.lots que ja es-

taran apuntats, o bé que desitgin apuntar-los al club,
a una reunió que tendrà lloc dia 9 de novembre a les 9,30
del vespre a la Rectoria.

EL CLUB D'ESPLAI
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Antoni Galmés I Riera, pregoner de 1983

«El futur té més del cinquanta per cent del passat»

El pregó de l'any pas-
sat va tractar el tema dels
"amos i mado nes d'an-
tany". Per tal de conèi-
xer un poc més el seu au-
tor hem anat a parlar
amb ell.

Antoni Galmés i Riera
va néixer a Manacor però
viu a Son Verí des de fa
més de vint anys, com ell
mateix diu en el pregó ja
se sent Ilucmajorer.

-Com va sortir el seu
interès per la cultura po-
pular?

-L'afició que tenc per
la cultura popular va sortir
de l'estimació profunda que
sent per Mallorca. El pri-
mer caire que vaig trac-
tar varen esser els balls i
cançons, quan a partir
de l'any 37 a Selva
vaig quedar impresionat
per un grup de ball i cant.
A més de treballar amb
aquest grup vaig recór-
rer molts de pobles de Ma-
llorca a fi de conèixer
els balls i cants que es
fan i la seva varietat.

-Quan va fer la seva
primera  publicació?

-El primer llibre que
vaig escriure és de l'any
cinquanta, es titula
Mallorca, Menorca, Ibiza.
A l'hora de començar
a escriure vaig trobar mol-
tes de dificultats, sobretot
la manca de bibliografia,
ja que llevat de les obres
de Joan Amades i Aureli
Capmany no hi ha-
via practicmaent res sobre
Etnologia i Folklore.

-A més dels cants i
danses, per quins temes s'ha
interessat?

-He recollit bastanta
informació sobre jocs de
matances i també moltes
receptes de medicina popu-
lar, a la vegada qualsevol
cosa que m'ha semblat in-
teressant, L,he recollida i
arxivada; tenc molta do-
cumentació . Tot això ha
sortit a llum a través d'ar-
ticles com un de medicina
popular a la revista
"Mayurqa", llibres com Cos-
tums populars, conferèn-
cies i fins i tot converses
radiofòniques.

-Amb tants d'anys d'in-

vestigació deu tenir mol-
tes anècdotes curioses, en
recorda qualcuna?

-Sí. A una conferència
que vaig donar l'any cin-
quanta-quatre en el
"Círculo Mal lorqu (n"
respecte als cants populars
de Mallorca, vaig dir una
cosa que vaig deixar
tothom esglaiat, era que els
nostres cants populars no
tenien res de moro com
sempre s'havia dit. Si bé els
moros tenen cants pareguts
als nostres no hi ha una
relació. Per dernostrar-ho
vaig aprofitar les teories de
dos musicòlegs que expli-
quen que les cançons de
camp provenen d'Asia
Occidental, fins i tot qual-
cuna de la India. Els cants
moros tenen la mateixa pro-
cedència, però han arribat
per camins distints, les
nostres cap a Grècia, Ità-
lia, Sicnia , Illes Balears
i Espanya, les mores a tra-
vés del Nord d'Africa.

L'any 72, devuit anys
després, vaig poder compro-
var per causalitat que això
era cert. A una platja
de Grècia vaig sentir can-
tar una dona i em va pa-
reixer que sentia la
tonada d'espolsar ametles de
Mallorca i que no em tro-
bava massa lluny de ca

nostra.
-Qui li va encarregar el

pregó i com va elegir el
tema?

-Un mes i mig , més
o manco, abans de Sant
Miquel, el batle em va de-
manar si volia esser el pre-
goner. Vaig dir que sí
i vaig preparar un tema que
jo coneixia bastant perquè
som un home de la pa-
gesia i entenc aquesta
mentalitat pagesa.

He rebut crítiques per
haver parlat, en el pre-
gó, de Na Maria Antò-
nia Salvà però n'estic ben
content, d'haver-ho fet
perquè sempre l'he
admirada molt, sobretot
perqué de no res sabia fer
una poesia i això és molt
difícil. Es ben just que
en el 25 aniversari de la
seva mort hi hagi un re-
cord per a ella.

-Quina visió té de la
cultura popular?

-Com ja vaig citar en
el pregó, el filòsof Er-
nest Casirer diu: "Una com-
prensió del passat ens pro-
porciona al mateix temps
una nova prospecció de
l'avenir i es converteix en
un impuls de la vida in-
tel.lectual i social". Aques-
ta ha estat sempre la meva
concepció que ajuda a com-
prendre el valor que don
a la cultura popular. La
història passada, aquesta
història de les coses
petites i no de batalles i
reis, forma part encara del
present, i el futur té sem-
pre més d'un cinquanta per
cent del passat.Aquesta vida
que duim cada dia és
la vertadera història del
poble.

F. Capellà
M. Palou
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Jaume Clars president
de l'Associació d'Empresaris

Pel mes de novembre farà un any que un grup d'empre-
saris Ilucmajorers animats per J. Salleras i per J. Clar, es
reuniren per tal de formar un cos comú que invertís els
doblers a la nostra ciutat.

Aquesta idea ha començat a donar els seus fruits i
avui A.C.E. LL (Associació Comarcal d'Empresaris de
Llucmajor) compta amb gairebé tots els empresaris de Lluc-
major com a associats.

Jaume Clar Socias, impulsor i actual president, ens
en parla.

-Com va sorgir A.C.E
LL?

-ACELL,	 abreviatura
d'Associació Comarcal
d'Empresaris de Llucmajor,
va sorgir de la iniciativa
de 22 empresaris que, quan
vérem que la nostra ciutat
es degradava i moria len-
tament, sense que ningú no
fes res per impedir-ho, deci-
d írem formar aquesta
associació, amb dues mà-
ximes principals: defensa de
les empreses i reactivació
de la nostra economia ciuta-
dana.

Coneixedors que les
empreses són l'aparell loco-
motor d'una ciutat com la
nostra, els empresaris neces-
sitaven una força per poder
arribar a l'Ajuntament,
recordant-li que prenguin
sempre mesures encamina-
des cap a aquesta reacti-
vació econòmica, defensant
les empreses que són les
creadores de treball i poder
evitar així una progressi-
va degradació, que por-
taria la nostra vila a una
mort segura.

-Quina acollida ha
tengut entre els empre-
saris de Llucmajor? Hi ha
molts d'associats?

-jo faria dos grans
grups, que ni un ni l'altre
tenen perquè ser dolents,
sinó que se tracta només
de qüestió d'idees: un dels
grups seria el des empre-
saris, diguem-ne joves
(fins als 40 anys) que
s'han afiliat quasi en la se-
va totalitat, i l'altre, el de
més edat, sembla que
són més individualistes i
per ventura no creuen en as-
sociacions empresarials. De
totes maneres la xifra de
123 associats crec que par-
la per si sola, tenint en
compte que a S'Arenal,
pract,cament la nostra

és- desconew

ELS EMPRESARIS
D'ACELL TENEN TOTS
ELS AVANTATGES

-Quins avantatges prin-
cipals tenen els empresaris
d'ACELL?

-Tots, amb una quota
mínima, tenim a disposi-
ció nostra assessoria fiscal,
jurídica, comptable, i labo-
ral, a més de confeccio-
nar-mos les declaraciosn de
renda, beneficis, tràfic...,
disposam d'un ordenador
per a les empreses que de-
sitgin dur la comptabili-
tat mitjançant aquest
sistema, amb personal tèc-
nic per al seu maneig.

Ara gestionam un ser-
vei mèdic a un preu re-
duït perquè els empre-
saris no hagin de perdre
temps esperant a les consul-
tees. En una paraula, qual-
sevol gestió que necessita
realitzar una empresa, i
tot això dirigit per personal
del nostre poble.

-Quina és la finalitat
de l'associació?

-La primordial, és
defensar els empresaris, si-
guin grans o petits, quan
parl d'empresaris me refe-
resc a tots els que estan
en possessió d'una Ilicència
fiscal, incloent agricultors i
altres professions autòno-
mes. Defensar, orientar, fer-
nos escoltar, i exigir als
nostres governants, tot el
que considerin bo per a les
nostres empreses. Fomentar
i ajudar a la creació d'em-
preses noves, especialment
de les del sector primari
o sigui, de les generadores
de treball, defensar-nos dels
imposts que consideram in-
juts, combatre la clandesti-
nitat, donar col.loquis so-
bre diversos temes empre-
sarials, orientar i formar
els nous empresaris. En fi,
omtegir ernpr,

-Creus personalment
que els firers ambulants per-
judiquen el comerç Ilucma-
jorer?

-Crec com a cosa cer-
ta, que els firers no bene-
ficien en res els nostros co-
merços, sinó que més bé
els perjudiquen, crec que se-
ria necessari reestructurar
les nostres Fires; una
idea, no sé si realitzable,
s'hauria d'estudiar, seria fer
dos diumenges de fira, el
primer dedicat als nostros
comerços en exclussiva,
exposant els nostres pro-
ductes en un lloc determi-
nat, creant una infraestruc-
tura, per atreure un nom-
brós públic i oferint uns
descomptes especials pels es-
mentats productes.

Allò que sí consider ne-
cessari és una reestructura-
ció de les Fires si volem
conservar-les en el lloc on
es troben en aquest mo-
ment.

-Voldries afegir algu-
na altra cosa?

-Sí, per què no apro-
fitar aquesta oportunitat
que me cediu?

La intenció de l'asso-
ciació comarcal d'em-
presaris de Llucmajor no
és altra més que la de real-
çar el nom de Llucmajor,
creim que l'única manera de
fer-ho és creant llocs de tre-
ball, retenint la nostra jo-
ventut que és el futur.
Per què després de dos me-
sos d'intensos treballs,
mantenint entrevistes amb
tots els partits polítics, i
personalitats dels Govern
Autònom, obtenint de tots
la seva aprovació i ajuda?

¿Per què després de
totes aquestes gestions quan
acudim al nostre Ajunta-
ment ens contesten, que
per ventura l'any que ve,
perquè hi ha coses més
importants?

Un pol ígon industrial i
de serveis donaria molts de
llocs de treball que és el
que necessitam.

Construint guarderies,
residències i poliespor-
tius, feim una ciutat més
bella i més còmoda sense
cap dubte, però qui usarà
.	 - ;

Cada dia la nostra joventut
se n'ha d'anar perquè no
té feina a la vila?

PER QUE DEIXAM
ESCAPAR TANTS DE
SERVEIS...?

Tant si volem com si
no, S'Arenal ha superat en
molt la nostra ciutat, en el
que al comerç es refereix;
¿Per què no hem de con-
vertir el poble en una ciu-
tat residencial creant un
bon transport públic, per-
què les fam ílies que viuen
a S'Arenal (si és que a l'es-
tiu se'n pot dir viure?
vénguin a residir a Lluc-
major?

Per què no podem pen-
sar primer en aquestes co-
ses?

Per què hem de dei-
xar escapar un jutjat de
primera instància?

Per què s'ha de dei-
xar escapar un centre
d'INSALUD?

Per què s'ha de deixar
escapar la Guàrdia
Civil en no fer-li un
quarter?

Doblers que després, re-
cobraríem.

Per què deixar que els
autobusos de FEVE se'n
duguin els nostres turistes
quan el convenient seria po-
sar-los traves perquè quedas-
sin al nostre terme de
S'Arenal, en benefici
dels nostres serveis?

Per què hem deixat es-
capar tants i tants de ser-
veis que feien de Llucma-
jor una ciutat viva?

Estam hipotecant el fu-
tur del nostre estimat Lluc-
major, i ja comença a ser
hora que ens n'adonem.
Una ciutat sense treball,
és una ciutat morta.

El meu major desig i
el de l'associació a la qual
m'honr presidir, seria veu-
re un Llucmajor viu i ple
d'activitat. L'Associació Co-
marcal d'Empresaris de
lucmajor	 ho	 intentam,
AJUDAU-MOS.
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Cristaleria Llucmajor
Envidrat d'obres - Miralls - Vidres de Color - Decorats -

Vidres en general
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PER UN BON LLACAT DE PORTES

I MOBLES DE CUINA,

RECORDAU:

SERVEI D'AIGUA A DOMICILI
CISTERNES DE VARIES CAPACITATS

MOTOR ELEVADOR D'AIGUA
AIGUA PROPIA DE SON EIXIDA

CAMIONS GRUA

TRANSPORTS 	.Q1 finEs

Carrt. Campos, s/n - TALLERS BERTON - Tel. 66 09 92
Particular: La Estrella, 13 - Telèfon 66 06 40

LLUCMAJOR

S'ARENAL C/. Platja Telèfon 26 65 95

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR
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VOS DESITJA BONES FIRES I VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS

PROGRAMACIO ESPECIAL PER A LA TERCERA EDAT I
ACOMPANYANTS

OCTUBRE 84 - JUNY 85

*RUTA PIRENAICA DE LES 3 NACIONS 	 18.500 pts.
*ANDALUSIA OCCIDENTAL 	 24.700 pts.
*PIRINEU ARA GONES, LOURDES - ANDORRA 	 28.950 pts.
*CANTABRIA, PICOS D'EUROPA 	 22.250 pts.
*GALICIA 	 25.950 pts.

PROGRAMACIO PER A ESTUDIANTS CURS 84 - 85
DESCOMPTE ESPECIAL PER A GRUPS

INFORMACIO I RESERVES:

WIAJE1111
	 Carrer dEs Born, 15

Tels. 66 13 54 - 66 03 54 - 22 12 65
LLUCMAJOR



LLUCMAJOR / OCTUBRE 84 	 PAG. 29

Gent de la vila

Mestre Macià Mas: tota una vida per
sa música

Mestre Macià Mas (Ben-
noc) és un homo que s'e-
mociona ferme quan sent sa
Banda de música...i no és
d'estranyar, perquè hi va
tocar molts d'anys.

Quants d'anys ten íeu
quan vàreu començar a to-
car a Sa Banda?

-En tenia quinze, i n'hi
vaig tocar seixanta-dos.

Vaig començar, dia sis
de Gener de mil nou-cents
quinze, amb sa banda des
mauristes.

-Què vos-ne recordau,
de sa primera peça que to-
càreu?

-Jo ho trob: es deia
"Maura, sí" i la vàrem
tocar en es Velbdromo
es dia dels Reis.

-Quins instruments heu
tocat?

-De tot d'una tocava
es "requinto", però llavors
vaig tocar es clari-
net i sempre he tocat
amb un clarinet manlle-
vat.

com així?
-Perquè era un ins-

trument que mos pro-
porcionava sa Banda, però
quan va morir Mestre Da-
mià Peixet vaig comprar
es seu.

-Què encara el tocau
qualque estona?

-Ara ja no, perquè el
vaig regalar an es meu net.
Maties, que si ell volia
ben segur que arriba-
ria ser bon músic perquè
cosa ha heredat des padrí.

-Durant aquests 62
anys no vàreu deixar mai
de tocar?

-Sí, vaig deixar es setze
mesos que vaig esser per
Marsella.

-I de què anavau per
allà?

-A cercar ses sopes...que
per aquí no n'hi havia;
férem de sabaters, es meu
germà i jo.

Ah! i també vaig dei-
xar tres anys per poder
estar més temps amb sa
madona nostra.

-Tenc entès que
en aquell temps hi ha-
via molta afició per sa
música...

-Mira si n'hi havia que
l'any vint-i-tres a Llucma-
jor existien quatre Bandes:
socialistes, mauristes, libe-
rals i conservadors. Ses tres
darreres es varen unir i
formaren un grup d'una
seixantena de músics,
que s'anome nà "Sa
Banda de Llucmajor".

-Qui la dirigia?
-Hi havia tres directors:

En Miquel Tomàs (Calons),
que abans dirigia els mauris-
tes; En Damià Font (Pei-
xet); dels liberals i N'An-
toni Jordi (Cotó) dels
conservadors.

Per tenir-los contents a
tots duien sa batuta qua-
tre mesos cada un i se
provaven a veure qui ho
feia millor. No es trac-
tava d'una competència sinó
que tot ho feien per donar
goig an es públic.

Això va durar fins dia
14 d'abril de 1931. S'any
que va entrar Sa Repú-
blica.

Per aquell temps erem
una de ses Bandes més fa-
moses de sa comarca.

Més endavant, de l'any
33 a l'any 36 se va formar
una Banda Cbmica, diri-
gida p'En Joan Xamena.

-Una Banda còmica?
...I què fèieu?

-Anàvem a fer"empas-
tres", en férem un a Pollen-
ça i toreàrem una vaca.
En Xamena s'hi va encol-
car.

-I vos?
-Jo? No...Em vaig fer

deu passes enfora i
em pensava que es clarinet
em serviria per "banderi-
Iles". Només li mirava ses
banyes.

-No vàreu fer cap gall?
-Més de dos, però així

i tot, mos ho passàvem molt
bé mentre va durar, per-
què llavor va entrar es Mo-
viment i s'acabaren ses
rialles.

-I durant es Movi-
ment, hi va haver molt
de "moviment" per sa
Banda?

-Ja ho crec que n'hi
va haver , i massa...Es capi-
tà Gomeriano només va

fer entrar i ja va dir a Mes-
tre Peixet que li tormàs
una Banda de música i
que concentràs tots es mú-
sics a sa portassa de Can
Moi a tal hora.

Quan vàrem esser allà
mos digué: Demà vespre
tots heu d'anar a tocar;
però tothom tenia excuses.

En vista de s'èxit en
Gomeriano va dir: "Bé,
demà a les set, tots aquí,
i em donau sa llista de tots
es que hagin faltat"; i no en
va faltar cap ni un.

-Tothom va deixar ses
feines per un altre dia. 1
a partir d'aquí. cada dia
a les set; "Tat-xin na-
nan", a tocar a sa Falan-
ge, això si no havien fet
cap entrada perquè quan se
feien, ja mos tens cap a
Ciutat i venga "passos do-
bles" i renou per commemo-
rar es fet.

-I què vos pagava res,
en Gomeriano?

-Tres pessetes cada dia;
en aquells temps es jor-
nals eren baixos i aixO
ja era qualque cosa; però
mos n'enduiem cada ret-
giro que no eren pagades
ses tres pessetes. Pensa

que quan varen entrar a Ma-
nacor reuniren altra vegada
sa Banda i quan se despe-
dien se'n dugueren es fill
de Mestre Damià Peixet, i
es capità mos entimà:
"Hoy solamente me llevo
el corneta".

Quan sentírem allò mos
pensàrem que mos ven-

' dria a cercar a tots. Jo
vaig dir: "s'escopeta serà
sa trompeta".

Tanta sort que el.
mos tornaren i només va
esser es "susto".

-I ara quin temps fa
que no tocau?

-Fa set anys, quan vaig
deixar de tocar ja hi ha-
via es director que hi ha ara.

sí, sa Banda ha
anat augmentant i millorant,
ja que s'hi ha juntat aques-
ta gent jove que està molt
ben preparada.

-Teniu res que dir si ses
al.lotes toquen?

-No, m'agrada. Veig que
això ara s'usa i si els agrada
sa música, perquè no han
de tocar? si sa Banda no
havia estat tan bé mai...

-Vos heu fet ric amb
això de sa música?

-Mira si m'hi he fet
que duia vint mil pesse-
tes pagades i a s'hora
de retirar-me no m'han ser-
vit per res, i això que sa
meva il.lusió era poder co-
brar sa jubilació de sa
música. Però pots creure
que tots es que van amb
sa Banda ho fan més per
gust que per dobers. Ses
amistats que hi ha entre els
músics ho compensen tot,
i Ilavors...et dóna moltes
satisfaccions.

-Què vos han fet cap
homenatge per tots aquests
anys que heu tocat?

-Sí, quan estava de bat-
le Don Gabriel Ramón,
me'n feren un. Va ser
senzill però molt emotiu.
Em donaren un diploma
i és un bon record, però
per jo sa Banda encara és
una cosa viva i quan la
veig passar em sent com
si fos un d'ells i això és el
millor homenatge.

J. Cabot
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SES FIRES, ALTRA
VEGADA

-la tornam esser a
ses Fires...

-Altra vegada . Es pot
dir que, amb so pre-
gó, ja comença tot.

-Per cert que va esser
un pregó molt pregó.

-Un pregó de pregons...
-En Mateu Monserrat

sap de què va.
-Perquè té, a més des

sebres, molta experièn-
cia amb aquestes coses .

-També sa inauguració
de l'orgue restaurat, va
resultar solemn íssima, amb
sa pressència de ses nos-
tres autoritats, sa coral de
Llucmajor i es gran concert
d'orgue.

-I es nostre benefac-

tor i gran Ilucmajorer Joan
de Vidal, Baró de Vidal.

-Li donaren "S'Espigo-
lera" amb tot mereixement.

-Vorem, a sa darrera
Fira, si hi va més gent que
l'any passat.

-Serà molt difícil, per-
què n'hi havia molta.

-I des pintors, què em
dius?

-Que no pareix que a
Llucmajor n'hi hagi tants
que pinten.

-Enguany serà gros, per-
què a més des de sempre,
i des forans de catego-
ria, hi haurà s'exposició
col.lectiva que ha
organitzat es nostro Ajun-
tament, amb una triadella de
quadres feta per un jurat
qualificat.

-Idò	 sí	 que	 po-

drem triar!
-Supbs que també sa

Mostra Ilucmajorera anirà
a més.

-No ho sé, trob que
va molt freda sa cosa.

-Sí, I per què?
-Perquè em pareix,

no estic segur, que falta
s'entusiasme des primer
any. Tenc por que es co-
merciants i artesans se
cansin.

-Mal assumpte si se
canse, perquè sa Mostra se
n'ani rà a fer punyetes.

-Jo crec que Ii falta
un detall perquè sia més
interessant i atractiva per
a tots.

-I quin és ell?
-Haurien de vendre

es productes an es públic,
perquè si no venen se re-
freden, i tot acaba en
despeses i molèsties de mun-
tar s'exposició...

-Veurem; jo en sé que
estan ben satisfets d'anar-hi.
Es públic per descomptat.
Això de menjar i beure de
franc, agrada molt.

-Per això sa marxa
a "Ses piquetes des pèlag"

té	 tant	 d'èxit,	 encara
que qualque vegada sa brus-
ca ho desbarati.

-Perquè	 també	 és
un	 passeig agradable i
pintoresc.

-No tant, des de que
ses piquetes no donen
aigo, les manca atractiu.

-Sobretot per aquells
que hi duien a fer es cotxo
net.

-Sempre n'hi haurà que
se'n foten des pintoresquis-
me, s'ecologia i s'entorn
geogràfic, i van a lo seu.

-Sí, en aquests ja els
hi pots donar conferències
culturals sobre ets ocells i
s'aprofitament de ses aigos
brutes.

-No en faran gens, de
cas.

-Es que jo crec que
abusen molt de ses con-
feréncies culturals.

-Tot hi cap i és neces-
sari per ses Fires.

-Però és que no hi
va quasi ningú...

-Perquè no donen men-
jua....

Un que escoltava

RESTAU RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17
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JOAN Socies

Poden esser moltets els
qui, avui en dia, no sàpiguen
què és un formiguer per-
què els sorters ja no en fan
i això que en el primer
quart del nostre segle se
n'omplien, ací i enllà, quar-
tons quarterades; l'espec-
tacle de la forma estè-
tica i del fum que en sortia
era típic i distret dins el
camp de la pagesia.

Un formiguer consistia
en un bon feix de llenya,
bé de mata, garrover, amet-
ler, gatoses, ullastre, pi o
fullaca, és a dir, "llenya"
que, tapada de terrossos per
damunt i pels costats,
cremava uns dies i la terra
colorada, ennegrida o cre-
mada s'utilitzava per abonar
els camps sembrats i els ar-
bres de tota mena.

Si d'una finca l'amo en
volia "treure es suc", ha-
via d'esser ben, cuidada i
per això se li tirava el
recapte necessari per a
donar un bon esplet i la
solució, en aquell temps,
era, ni més ni rnanco,
fer formiguers.

Calia cercar llenya ja
que la de les etsequeiades
no bastava i les voreres de
les finques, (no era com
ara) estaven ben netes per-
què tothom sabia que:

"Desdidtxat de conrador
que no conra ses voreres....
es blat 11 torna porgueres
i sa farina segó".

i feia empeguier que t'en-
flocassin aquesta glosa amb
el seu cantussol.

Sovint durant l'hivern,
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el qui volia llenya, amb
permís del senyor o de l'a-
mo, havia d'anar a la pos-
sessió, garriga o pinar a
tallar-ne.

Era corrent llogar un
home, ja vellet, que havia
fet feina tota la vida i no
cobrava ni "ses tres pes-
setes", era corrent, repetesc,
llogar-lo per fer aquesta fei-
na que cobrava a raó de ca-
torze dècimes per feix,
(0,35 ptes), i el propietari,
senyor, amo o madona,
perquè era seu, sense fer
res, s'embutxacava altre
tant. Damunt cada feix,
sense lligar, s'hi posava
una pedra grosseta per tal
que una ventada no escam-
pàs tota la llenya. En arri-
bar, més o manco, el mes
de maig, els feixos fer-
mats amb una venc
eren traginats al lloc on
s'havien de fer els for-
miguers. Per això calia
llogar un carreter per tal
que amb un "carro llarg,
seu o llogat a un tercer,
anàs a transportar-los. En
soliar dur una trentena
per viatge; el preu del viat-
ge depenia del cam í que
havia de fer entre les
dues finques, era més o
manco de 30 pessetes. l ja
era sabut: 30 ptes. "mig
per mig", frase ben cone-
guda en aquell temps: la
meitat per al mul i carro
i l'altra per al traginer.
Naturalment...ni el mul ni
el carro cobraven , tot
era del traginer.

Arribat, ben carregat,
a la finca, havia de repar-
tir els feixos a una dis-

tància de vuit a dotze
passes un de l'al tre.

Quina era llavors la
feina a fer a cada formi-
guer?

Es componia d'un bon
feix i al seu voltant s'hi
acostava, amb un càvec, una
serra de terra, d'un pam
d'alçada que naturalment
resultava de forma cir-
cular, i a això a Llucma-
jor li deien "sa garangola".
Voltant la "garangola" i al
seu damunt, es col.locaven,
un veïnat de l'altre, terros-
sos grossets que estaven re-
colzata damunt la llenya.
Aquesta primera filera de
terrossos rebia el nom de
"revoltell" i s'hi deixava un
buit anomenat "boca" que
servia per pegar foc al for-
miguer. Damunt el revol-
tell van seguint files i més
files de terrosos fins a arri-
bar a tenir tapat tot el
feix. Només es deixa un
forat a la cuculla, que té
per nom de l'ull , que
serveix d'espirall.

La boca es feia a la
banda del vent. Moltes de
vegades s'havia d'obrir una
altra boca perquè el vent
s'havia girat...i ja en veieu
de malsofridures.

Abans de calar-lo foc,
es pica amb un càvec o
també amb una maça la su-
perfície conica del formi-
guer, però sense esmicar els
terrosos, ni tocar el re-
voltel. S'hi pega foc i a
mesura que per les juntes
dels terrosos va sortint
massa fum, s'hi tira damunt
terra grumollosa, perquè si
és "tigra" (triada) ofega
el foc.Quant són molts els
formiguers i per tal d'es-
catimar els mistos , (i
en aquell temps una capsa

valia 5 cèntims) s'empra-
va una metxa feta d'un
vencís en doble, ben picat
amb una maça que ja te-
nien per a així. Si cala-
ven foc quan feia vent
els formi guers feien
"crosta i només
cremaven d'una part, la del
vent, i bé ho sabien, ha-
vien de destapar l'altre
costat. Quan ja havia
pres bé es tapava la boca
del revoltell i la feina
era més lleugera.

A mesura que el foc
cova el formiguer s'assola,
s'abaixa i cal carre-
gar-lo posant damunt l'ull
fullaca i terra grumollo-

sa; això és "donar-li la pri-
mera passada" ai això té la
seva importància perquè
depèn que cremi bé i amb
molt de profit.

Terrar un formiguer és
tirar-li terra per damunt, pe-
rò només la necessària.
Si n'hi ha de més es fa
malbé.

Passades unes hores,
se li dóna la segona passa-
da que ha d'esser de terros-
sets triats amb uns ram-
pins i el foc fa la seva via;
hores després ve la terce-
ra i quarta pasada sempre
d'acord amb la quantitat
de llenya que s'hi ha po-
sat i de si el foc ha pres
bé.

Formiguer de vorera,
Es aquell que es fa de-
vora les voreres o tenas-
ses on la terra està molt
atapeïda per les arrels de
tota mena i el foc en rosega
a té qui té de terra, arrels,
fullaca; però adesiara s'ha de
descobrir per tal que no
quedi ofegat, però immedia•
tament s'hi podien tirar
més rels, fenàs i terra.

Un formiguer normal
ha de tenir de terra cre-
mada una carretada (uns
dotze quintars, deien els
pagesos) i n'estaven prou
contents del resultat que
donaven.

Els formiguers han dei-
xat de fer-se a moltes zo-
nes, potser perquè els adobs
químics de la terra els han
fet innecessaris, o crec més
per aquell consell que ja fa
prou anys una mare dóna
al seu fill, dient-li:

"Fer formiguers, fill meu,
no ho són no riaies,
t'ennegreix la cara i em-
bruta calçons
i la polts terrosa de quan
umpls senaies
t'arriba, no ho dubtis, fins
en els coions".

J. S. G

Formiguers
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El mes d'abril de l'any
1398 datava el frare mallor-
quí desdoblat en renegat
funcionari mahometà, An-
selm Turmeda el seu "LI-
BRE DE BONS AMONES-
TAMENTS", text on el
controvertit personatge pre-
tén fornir als lectors d'uns
BONS consells aptes per dur
Phome pel recte camí, ad-
vertiments ben assenyats i
pràctics que, com el poeta
recorda convé seguir per a la
salvació de l'ànima (encara
que, paradoscal com era,
l'irónic ex-franciscà ens
recorda que "ELL MAL
LOS HAJA SEGUITS" i ens
vacuna contra consellers i
consells no demanats:
Ço que oiràs dir faràs,
e ço que ells fan esquivaràs:
daicells ho dic qui lo cap

ras
porten, e barba...
aquests qui porten "lo cap
ras" i barba florida són evi-
dentment els antics corre-
ligionaris, franciscans, del
poeta apbstata; nosaltres
amb una lectura de finals
del segle XX pot ser
podríem parlar dEXECU-
TIUS AGRESSIUS AMB
CORBATA I MALETI LOE-

WE" per exemple).
El fragment més cone-

gut del "LIBRE" es coneix
popularment com "ELOGI
DELS DINERS" i s'ha di-
vulgat profusament en anto-
logies i fins i tot en discs
(recordau la versió musica-
da que en feu Raimon fa
un grapat d'anys). Els ver-
sos de lELOGI", d'una
immoralitat absoluta (cu-
riosament el "LIBRE DE
BONS AMONESTA-
MENTS era una lectura
"MORAL" obligatòria que
els minyons catalans feien
a les escoles i a les llars
fins a les darreries del
segle XIX) tenen avui pro-
bablement tanta vigència
com quan foren escrits (per
cert que no es tracta d'un
terna original sinó en línia
amb un tòpic molt estès a
l'Edat Mitjana proce-
dent de la poesia llatina).
El copista que els té anotats
en un ful anacrònic que re-
posa dins una carpeta marró
cordada amb vetes vemielles
els transcriurà com a regal
de fires per a aquests lec-
tors que no els cone-
guin i com a recordatori per
a els molts altres que els

tenguin presents a la memò-
ria:
Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat,
savi fan tornar Phome orat,
pus que d'ells haja.

Diners fan bé, diners fan
mal,

diners fan l'home infernal
e fan-lo sant celestial
segons que n'usa.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preicadors
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes.

Diners magres fan tornar
gords,

e tornen ledesmes* los
bords,

si diràs "jas— a hbmens sords
tantost se giren.

Diners tornen los malalts
sans,

moros, jueus e cristians
leixant a Déu e tots los

sants
diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc
e fan honor a molt badoc,
a qui diu "no" fan-li dir

vejats* miracle!

Diners, doncs, vulles
aplegar,

si'ls pots haver no'ls leixs
anar:

si molts n'hauràs poras
tornar

Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan*
per advocat té Sent

"Jo-ha'n"*,

Totes coses per ell se fan
en esta vida

Paraules que malgrat la
seva antigor podem captar
amb tota la seva extensió.
Tal volta dos o tres ràpids
comentaris no fossen exces-
sius: "ledesmes" : Iledes-
mes, és a dir, llegítims;
"oc"; significava "sí" en la
llengua de la França Meri-
dional (Ilengua d'oc); "ve-
jats": vegeu; "dan": danys,
desgràcia; "Sent Jo-han:
és un joc de paraules Sant
Joan per Sant Jo En tenc.

No vegi l'improbable
lector en la tria dels versos
de l'escèptic Turmeda (que
dit sigui de pas pel que es
desprèn de la seva biografia
sabé aplicar aquella màxima
que recomanava: "diners,
doncs, vulles aplegar" sense
gaire escrúpols) una inten-
ció despectiva o de rebuig
per part del copiador envers
la questió-tema del nostre
comentari d'avui. Res més
Iluny de la seva insignifi-
cant voluntat, massa cons-
cient és ell de l'absoluta,
imperiosa, indiscutible ne-
cessitat del "primum vive-
re". Ara bé, mai hi és de-
més, a criteri seu no
sobrevalorar un aspecte
de la realitat per damunt
els altres provocant una hi-
pertròfia de determinats
aspectes de les relacions
humanes, un desequilibri
deshumanitzador que a poc
a poc ens fon i anihila. Bé
ens diu el refrany que "to-
tes ses masses fan mal" i
pensa el copista que qui
vol entendre ja ho ha en-
té s.

Parlar de diners; "ti-
rar de veta", pot semblar
literàriament poc atractiu
( de sobte un pensa a corre-

BARCELO
ESPECIALITAT EN FRUITES I CARNS
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cuita en els milers i milers
de pàgines meravelloses que
la lluita pels diners, pel
poder que ells possibili-
ten, per la manca, l'excés
o desig de moneda han pro-
vocat). I molt menys atrac-
tiu resulta, si hom recorda
que "el nom no és la cosa"
i que la dita popular també
deixar ben aclarit que: "qui
oli mesura, els dits s`unta":
•Doncs parlar, o escriure, de
diners pot aconduir el
grafiador o el lector a aque-
lla mateixa sensació de de-
sencís del caçador que co-
lombra llunyà i adeberat el
vol de la ploma que fuig
amb el sarró buit i l'escope-
ta freda. Però, com sabem a
LA RACONERA s'hi troben
les nostres coses de cada dia;
i qui dubta que l'economia
i el comerç (aixòja"sona"
més campanut que el mise-
rable i mesquí dobler) són
absolutament condiciona-
dors de la nostra vida quo-
tidiana. Endemés i per afegi-
tó Llucmajor esclata en Fi-
res (tal volta algun lector
del nostre "... de pinte en
ample" en arribar a aquesta
pàgina encara no se n`havia
adonat) i qui no ha seguit,
d'aprop o de lluny les vicis-
situds (i sobretot, quants no
en tocarem les conseqüèn-
cies?) de l'espinós acord
econòmic i social del 84?

Justificades doncs, la
presència de Turmeda i
els titulars de LA RACONE-
RA direm només que la llis-
ta es prou extensa com per
a merèixer comentaris. Com
dèiem mesos enrera sense
estopa se cala foc!

Bones fires i que la fer-
mança d'enguany sigui de
pinyol vermell!

Barbarisme forma correcta
Abasteixedor . .prove•dor,

abastador
Abasteixement provei•nent,

abast, abastament.
Abastèixer . proveir, abastar
Abono. . abonament (con-

tracte d'uns serveis de-
terminats per un període)

Acreedor   creditor
Aguinaldo alegrança, present
Ahorrar 	  estalviar
Ahorro 	  estalvi
Alquiler 	  lloguer
Anticipoanticipació, avanç o

avenç/bestreta.
Anular anul.lar
Apercebiment .apercebiment
Apercibir  apercebre
Aplaçament .perllongament,

ajornament
Aplaçar perllongar, ajornar
Aprerai . . . constrenyiment
Apremiar constrenyir
Aprieto . . . . mal pas, grop;

destret, pressura
Apunte . . apunt, apuntació
Arancel 	 aranzel
Arriesgar 	 arriscar
Asiento 	  assentament
Assunto 	  assumpte
Atrac,-co 	  atracament
Avaro 	 avar
Bajón . . davallada, baixada,

minva
Baratillo	 . .mercat de vell;

encants
Barato 	  barat
Boleto . •	 . bitllet ("billet")
Bolsa 	  borsa
Bolsista 	  borsista
Bursàtil . . borsari, borsístic
Calderilla . . .menuts, ferro
Caudal 	  cabal
Cau dalós 	 cabalós
Cifra 	  xifra
Cocient 	 quocient
Codícia (i der.) . . 	 cobdícia
Conta corrent (sa. ) 	el

compte corrent.
Cuestació . . . . capta, acapta
Dadiva . . .do, regal, present,

obsequi.
Dato 	  dada
Debe 	 deure
Deber 	 deure
Derrobcar(i der.) . malgastar,

malbaratar
Deshauciar (i der.) desnonar,

desdonar
Descuento . . . descompte
Desempleo . . desocupació
Despilfarrar . . . . malgastar,

malbaratar
Deuta(fem.) . . deute(masc.)
Deudor 	  deutor
Devaluar 	 desvalorar
Dividendo 	 dividenal
Dos-centes. . . . dues-centes
Embargo . . . .embargament
Empenyos (casa d...). . casa

de penyorament, de
préstecs

Empleo . . . càrrec, ocupació
Exprenses (a...). . a càrrec, a

comptes; a despeses
Financiació . . . .finançació
Financiament . finançament
Financiar 	  financer
Finiquitar 	  liquidar
Finiquito 	  liquidació
Fondos (econòmics). doblers
Fraude   	 frau
Ganància 	  .guany
Gasto llait, despesa, despeses
Gènero   gènere
Granel (a...) a la menuda, en

orri
Hasienda  hisenda
Incautar (i der.). • .confiscar
Llibrança 	 lliurament
Lucro 	  lucre
M aj or(al ) 	en gros, a

l'engrbs
M atrís 	  matriu

Membrete 	 membret,
capçalera

Mercancia . . . mercaderia
M illó 	  milió
Millonari 	 milionari
Montepio. . .mont de pietat
M ostruari 	 mostrari
Ordenador 	 ordinador
Pago . . . . paga (quantitat)/

pagament (acció)
Paro 	  aturament, atur
Pedido 	 comanda
Pertenència . . . .pertinença
Plaços (a...) . . a terminis, a

pagues
Porcentatge . . .percentatge
Pormenor (al...) al detall,

a la menuda
Préstam, -mo 	 préstec
Prestamista 	  prestador
Próspero 	 pròsper
Quiebra 	  fallida
Recaudació . . . .recaptació
Recaudador . . . recaptador
Recau dar 	  recaptar
Recibo 	 rebut
Reembols. . reemborsament
Reembolsar . . reemborsar
Reintegro. reintegrament
Renta 	 renda
Rentable 	  rendible
Seguro 	 assegurança
Sobom 	 suborn
Sobornar 	 subornar
Tassa 	 taxa
Tassar 	  taxar
Tenedor(de Ilibres) .tenidor
Teneduria 	 tenidoria
Tenència 	 tinença
Valiós 	  valuós
Venta 	 venda

Setembre 84.
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FABRICA DE SOBRASSADA
SEBASTIA TABERNER MATAS

MARQUES: MI VIDA
ELS MOLINS
SUCESSOR DE TRIAS

Cl. Bisbe Jaume, 5 - Telèfono: 66 04 46



FOTO D'ESTUDI

REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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Born, 7 Tel. 66 02 75

ELECTRICA

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

Continuant els habituals serveis de:

Instal.lacions elèctriques

Servei Tècnic

Sistemes d'alarma i seguretat anti-robo

Instal.lacions d'energia solar

També li ofereix la nova tenda situada al Carrer Sa Fira, 3
on hi podrà trobar:

*ELECTRODOMESTICS
(PHILIPS - NEWPOL - FAGOR PANASONIG - SHARP - etc

*ARTICLES D'ELECTRICITAT EN GENERAL

OBJECTES DE REGAL

*ILISTES DE NOCES

VIDEO CLUB

On podrà triar entre més de 1000 títols de les més recents
novetats de pel.lícules originals i legalitzades

Sa Fira, 3 (Abans. Galeria Moderna) - Tel. 661901	 LLUCMAJOR

— L'ELECTRICA CALAFAT VOS DESITJA BONES —
FIRES
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Els noms dels carrers de Llucmajor
(XIII)

86.-Carrer de Santa
Càndida: és la patrona de
Llucmajor. Celebram la
seva festa el segon diu-
menge d'agost. Juntament
amb Santa Catalina Tomàs
són les úniques santes que
donen nom a un carrer,
mentre que de sants n'hi
ha molts.

Comunica el carrer del
Cel amb el carrer del Con-
vent.

87.-Plaça Santa Catalina
Tomàs: està situada al
costat de la façana de l'es-
glésia. Serveix per juntar el
carrer del Born amb el car-
rer de la Constitució. De fet
no hi ha d'altra casa més
que la rectoria perquè
totes les altres tenen l'en-
trada per la plaça Es-
panya. Se li diu "Es lloc
Sagrat', perquè era el
cementeri; a una excavació
que es va fer fa uns
quants anys en aquest lloc,
hi trobaren ossos.

88.-Carrer d'Es Sin-
dicat: va del carrer Bis-
be Taxaquet fins al Car-
rer Bisbe Roig. Li fou po-
sat aquest nom en el pe-
ríode que va de 1.892 a
1.920. Pertany al grup
de noms de caire polític
i no tenim cap referència

d'un sindicat en aquest
carrer.

89.-Carrer d'Es Sol:
comunica el carrer de Grà-
cia amb l'avinguda Car-
les V. Es anterior a 1887.
Com el carrer del Migdia
i el de l'Estrella, forma
part de la trilogia
dedicada a la metereologia;
abans també hi ha-
via el carrer de la Lluna.

90.-Carrer Tarragona;
està fora del casc ur-
bà, és la continua-
ció en I ínica recta de la
Ronda Carles V. Nom po-
sat en temps de la dic-
tadura.

91.-Carrer del Pres-
bíter Tomàs Monserrat:
comença a apareiker amb
aquest nom després de la
guerra. Venint de Palma
és el primer carrer que tro-
bam a mà dreta. Aquest
home va morir cap allà
els anys quaranta. Era un
capellà que destacà per la
seva gran cultura i la seva
afecció a la fotografia. Du-
rant els anys de la seva
infància visqué en el
carrer des Convent.

92.-Ronda Tramunta-
na: juntament amb la Ron-
da Ponent i la Ronda Mig-
jorn forma el tríptic de-

dicat a noms de vents. Es
un nom recent, de l'any
1.979, posat en substitu-
ció de la Via General
García Ruiz. Comunica el
carrer Major.

93.-Carrer de la Unió:
Es el que va des del Car-

, er d'Orient al carrer Jau-
me I. Es un nom del pe-
ríode segle XV 11-1.887.
L'hem classificat com un
dels noms de caire pol í-
tic d'abans del règim fran-
qu ista.

F. Capellà
M. Palou



sa teulera
PLANTES D'INTERIOR I EXTERIOR

CENTRES - RAMS DE NUVIA
CORONES

FLORS I PLANTES DE TELA
DECORAM ESGLESIES

ARREGLAM TERRASSES I JARDINS

Carrer Campos 80 - Tel. 66 07 76
Plaça Espanya, 4 . Tel. 66 13 59

CERAMIQUES, VIMET, VIDRE
I PECES DE FANG
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Com si no bastassen es
caramulls de ciment que te-
nim a S'Arenal, ara mos
posaran una mampara dins
la mar. Pareix esser que ses
ones traginen arena a sa bo-
cana des nou club nàu-
tic, i per solucionar aquest
problema es cervells privi-
legiats han decidit allargar
un des dos maftells.

Aqúesta prolongació
d'una nova paret de ciment
tancarà sa major part de
sa platja Ilucmajorera, con-
crement des de vell club
-nàutic i es s balneari. Així
es banyistes i persones que
se passetgin per sa primera
fila voran un bell horitzó

de roques i ciment.
***

Un altre perill és que
allargant sa paret no se
fa sinó tancar perillosa-
ment es cul-de-sac on se
trascola tota sa brutor de
sa badia i que, com tots
saben, té moltes dificultats
per sa renovació de ses
aigos. També podria ser que
s'acumulàs més arena en
es tros de platja —ara ja amb
molt poca aigua— i es ba-
nyistes haurien de caminar
casi mig quilòmetre per
banyar-se es peus.

Tot apunta a una ma-
niobra per potenciar es club
nàutic. Aixi tendrà més ci-

ment, que representa més
punts d'amarrament, o sigui,
més duros a ingressar. Pa-
reix que tot està decidit,
ja que es club nàutic, casi
sempre ha tengut bul.la per
fer lo que ha volgut. Però
que pensin que es nostro
s'Arenal ja només té es
tros de platja per destruir
i si es desbarat se fa, Re-
quiescat ln Pace!

***

Divendres 28 de setem-
bre, vigília de Sant Miquel,
hi va haver molt de re-
bumbori a sa sala d'actes
de sa Casa de la Vila. Es
meu secretari, es mussolet
me contà que pareixia que
havien tornat una guarda
d'anys enrera: hi compare-
gué molta gent d'époques
glorioses, des temps de ses
"memòries triumfals". Quan
es mussolet va demanar,
"aquí què passa?" Un
senyor molt sèrio, llegint es
programa publicat per sa co-
missió de cultura, li va dir:
"és que avui fan es pregó
de pregons".

***

En es nostro consisto-
ri ja han començat ses ba-
talletes polítiques. En es
ple des mes de setembre,

es grup socialista, amb sa
bendició d'UM, se va car-
regar es president de sa co-
missió d'urbanisme. Comen-
çaren a fer vol tes....una
votació secreta i pata-plam,
ja tenim tres presidents en
una sola comissió. 0 al
manco això va parèixer
durant sa celebració des ple.
No ho sabrem cert fins
que s'aprovarà s'acta, per-
què a darrera hora parei-
xia que hi havia dubtes
per veure què havien deci-
dit amb sa moció, sa vota-
ció i altres herbes. També
podria ser que cert grup
municipal no va treure en
clar de què anava es
"tebeo".

***

L'bliba està tota con-
tenta ja que no tan sols,
gràcies a la generositat de
molts de Ilucmajorers
arreglaren la teulada de ca
seva, que és casa de tots,
sinó que tambe li han
posat llum, cosa que no
només l'ha afavorida a ella,
sinó que també realça la
majestuosa grandiositat de
la nostra església, que des de
molts de quilòmetres al vol-
tant, el poble pot ser vist
durant la nit.



La direcció de Can Tià Taleca té l'honor d'oferir-los els
seus serveis per a casament, comunions i demés banquets
en els seus nous salons.

Per a informació dels menús

rÚ-Ti-C171t-Ern ,Aestruatzirt.,_.9

Wd7660275
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C.D. Espanya

MALAMENT PER COMENÇAR
Una vegada entrats

ja en ple campionat,
portam cinc jornades a l'ho-
ra de fer aquest comenta-
ri, les decepcions, quant a
resultats es refereix, és la no-
ta predominant que ofereix
actualment el CD Espanya en
aquesta lliga 1984-85 de Pri-
mera Regional Preferent.

Ni els més vells del
poble recorden una cosa
semblant, tot això queda-
rà, d'una forma negativa,
gravat a la història espanyis-
ta corn un horabaixa de "ter-
ror": sí, ens referim a aquelJ
0-7 que ens endossaren uns
futbolistes de Sant Llorenç
que sense ser res de l'altre
món feren caure els joves
que entrena en Miquel Sa-
care en un dels pitjors ri-
dículs que no s'havien
vist.

El pròxim envit, sense
que ningú hagués oblidat
encara la golejada que ens va
propinar el Cardessar,va ser la
visita al Port de Pollen-
ça on davant el Cultura es
toma‘a sucumbir per un
clar 2-0, això sí, aquesta
vegada sense fer el ri-
dícul i donant la cara en
tot nrioment, fins i tot es
cmentà que es va jugar
bé per part de l'Espanya pe-
rb al final el que compta
és el resultat i s'inclina
per als de casa.

La cosa semblava que
es volia endreçar però set
dies després es tornava per-
dre, al Muricipal Ilucmajorer
amb el Llosetenc per 1-2
amb l'únic consol, encara que
no servís de molt, d'haver
aconseguit el primer gol de
la temporada per obra i grà-
cia de S. Feliu. Tot s'animà
al següent diumenge quan es
va vencer (1-2) a Ses Sali-
nes contra el titular del
mateix nom amb gols de
Feliu i Orfila. Era la pri-
mera victòria de la tem-
porada, els primers punts,
segons sembla, la reacció
d'un conjunt que fins ales-
hores tot li havia sortit ma-
lament, fins i tot una plaga

de lessionats castigava aque-
lles files obligant el "mister"
a agafar alguns juvenils i a
fitxar a darrera hora a F.
Jaume Orfila Martín, el
qual va • debutar amb bon

peu, marcant, com hem dit,
un gol.

Però tot va continuar
igual (malament), una set-
mana després , en el par-
tit contra el Cade Paguera
i la primera victòria espanyis-
ta davant els aficionats tam-
poc no pogué consumar-se
en aquesta ocasió i els dos
punts, encara que es mar-
cas mitjançant en F. Cano
tornaven a volar del camp
Ilucmajorer. Es va parlar de
mala sort i d'una actuació
arbitral en contra del con-
junt blau pitant dos pe-
naltis en contra, un que
va ser gol i l'altre detin-
gut p'en Marc, però la reali-
tat és que se figura ara amb
quatre negatius i en els
darrers llocs de la taula amb
només dos punts dels deu
que eren possibles.

EN FALTEN ALGUNS...
PERO, I AMB ELLS,

QUE?

Se parla, se diu, se
comenta...de mala sort, de
lessionats, de males actua-
cions arbitrals, per tal de
justificar la mala ratxa
per la qual trevessa el
CD Espanya. A més a
més, falten homes com al-
tre però ens podem demanar,
i amb ells, què?

-I és que recordam la
temporada passada que amb
tots aquests efectius a
més d'en Garau Vaquer (ara
està en el Felanitx) es va
estar a punt de davallar de
categoria. Recordem,
també, la darrera jornada
celebrada a Llucmajor amb el
Petra com a visitant (a l'en-
contre d'anada els petrers
havien vençut per 1-0) i com
que ambdós equips estaven
empatats a punts els espa-
nyistes havien de guanyar
forçosament, no els basta-
va l'empat, ja que si s'acon-
seguia aquest hagueren es-
tat, per golaveratge directe,
els visitants els que s'hagues-
sin salvat). Al final, vencé
l'Espanya per 2-1 (gols

marcats per G. Vaquer ) - i
es va mantenir la categoria,
per un gol no va davallar l'e-
equip de Llucmajor i això
que comptaven amb la ma-
joria de jugadors de l'actual
plantilla a més dels de re-
forç que ara s'espera que tor-
nin a reincorporar-se a l'an-
tic club.

Pot ser que tot sigui
una circumstància , un pas-
sat que no tengui res a veu-
re amb el futur, només ho
hem volgut indicar, sense
ànim de polemica, per fer
veure ( i tant de bo que
m'equivovi) que tenim,
tant abans com ara, un equip
molt justet i que no hi ha
més cera que la que es
cremia. Això si! tots de Lluc-
major i canterans de tota la
vida, la qual cosa omple d'or-
gull però que de vegades no
basta per mantenir la ca-
tegoria.

Esperem esdeveniments
perque encara és molt prest
per entreveure amb cer-
tesa el que pot passar, ja se
sap, en el futbol el que
avui és blanc, demà és ne-
gre, i queda molta lliga per
davant.



CICLOMOTORES
DEFO

Súbete a sus ventajas
desde los catorce arios
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Cicios Pou
Carrer d s Music Joan >.amena

LLUCMAJOR
Taller BERTON
Carr. Campos s/n.
Tel. 66 08 92

PALMA
Auto Freno Oliver, S.A.
C/. Aragó, 138
Tel. 27 82 46

1 ario
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C.F. LLUCMAJOR, 11 REGIONAL
El Club de la Plaça

dcl Sabater, malgrat els
rcsultats no gaire brillants,
té enguany totes les garan-
ties dc serietat per afron-
tar amb més o menys ventu-
ra cl compromís d'aques-
ta I la. Regional. A les
horcs, en la disputa de tres
encontres ha obtengut,
en ells, una derrota al cam-
municipal contra el Pla de
Na Tesa (1-3), una victò-
ria contra el Sant Jaume
de Binissalem (2-3) i un em-
pat també a Llucmajor con-
tra el Collerenc (0-0).

Si bé encara es prest
per jutjar la trajectòria, ja
despunten detalls que neces-
sàriament al transcurs del
campionat donaran el fruit
positiu de cara a una classi-
ficació de segur capdavan-
tera.

Caldria pensar que la
manca de potència dels
equips que participen seria
un avantatge, però es veu
que a qualsevol , categoria sem-
pre es lluita contra les matei-
xes dificultats : voluntat,
força i sacrifici.

Als encontres disputats
el Llucmajor ha demos-
trat tenir un equip com-
pensat en totes les línies,
a més d'una connexió bas-
tant acceptable i tal ve-
gada la manca de capacitat
golejadora sigui en principi
l'assumpte més preocupant
per I,entrenador G. Rigo, ja
que es creen les ocasions
però falta la darrera empen-
ta que faci passar la pilota a la
xarxa.

Creim, llavors que d'a-

conseguir un percentatge
realitzador de les oportuni-
tats creades, el CF LLUC-
MAJOR tendrà la seguretat
de guanyar encontres que
ara per dificultat realitzadora
empata o perd.

Al capítol de jugadors,
cal esmentar la llarga ges-
tió del Club amb el
Ses Salines per la baixa d'en
Rafel Sampol; el retorn d'en

Jaume Manresa Mbjer i pro-
bablement el nou fixatge,
Francesc Magana, jugadors
que, sense cap dubte, re-
forçaran esportivament l'en-
titat i potenciaran les seves
aspiracions.

Fins la data s'han mar-
cat 4 gols: Alejandro, Sil-
verio, Manresa i M. Luque
i ens n'han fet 5: tres al Pla
de Na Tesa i dos el S. Jau-

me, havent-hi uns resultats
de 3 punts i un negatiu.

El Club i simpatitzats
vol fer arribar a la fam í-
lia i amistats d'en Ramon
Pesset, soci-fundador i ales-
hores president del CF
LLUCMAJOR, el testimo-
ni del seu més sentit con-
dol. Que descansi en pau.

J. Manresa



INFANTILS  

Els infantils han que-
dat ben classificats a les dar-
reres temporades des que
nosaltres recordam. Ara
se n'ha obert una de nova
amb renovades esperances i
s'espera igualar o per ventu-
ra superar les anteriors edi-
cions, per això es compta
amb una bona plantilla i
amb dos bons entrena-
dors com són en M. Bu-
josa Alzamora i J. Pérez
Del Cid. El primer és cone-
gut per l'atició per-
que ja ha entrenat la tempo-
rada passada, els alevins,
i el segon, destacat juga-
dor que se va iniciar en
els equips base del CD Es-
panya i que va acabar en
el Felanitx de III Divisió
Nacional, on li rendiren un
just i merescut homenatge.
En Joan Pérez i en Miquel
Bujosa saben molt de futbol
i esperam i desitjam que
la sort els acompanyi en
benefici d'aquests al.lotets
que tenen a les seves or-
dres.

Com abans deien, s'ha
obert una nova temporada
i els primers resultats ja
s'han començat a veure. El
primer d'ells, celebrat el
8 de setembre i del
qual varem ser testimonis,
va acabar amb la victòria
dels nostros infantils per 4-1
davant el J. Sallista d'In-
ca. Un bon partit de

futbol amb gols, tots de
bella factura, fins i tot
el de l'honor del quadre
visitant, marcats per Mó-
jer (2), Cardell i Salom.
El gol del Sallista fou
aconseguit pel capità Pere-
lló. El següent Partit va
ser a Felanitx contra el seu
titular i s'aconseguí un em-
pat a un gol (el gol de
l'Espanya el va fer un
jugador contrari marcat
en propia porta).

I, per acabar, un nou
empat, a casa, contra La
Salle (1 - 1) amb gol es-
panyiste marcat per Salom.

PLANTILLA DE
JUGADORS

La plantilla de jugadors
per a la temporada 1984-
85 és aquesta: C. Gonzà-
lez Sánchez (P),
M. Villena Torres (p), Gc
Garau (a) A. Martí
Maimó, O. Riera Muñoz
M. Angel Corbalàn Rigo, J.
Costa Carmona, B. Car-
dell Ferrer, A. Clar Mon-
serrat, LI. MOjer Sal-
va, J. Josep Jiménez Ca-
no, A Salom Vicens, F.
Romero Gemar, A. Garau
Pou, G. Adrover
Boscana, A. Galvez Vera,
M. Matas Viladons, M. Cirer
Salvà i F. Miquel Guerre-
ro Borjas.

J. Quintana

1n11M11.

Muebles
JAUME

Convento, 109 - Tel. 66 03 50
LLUCMAJOR (MALLORCA) 

ESPORTS

LLOMPART
Espardenyeria

GRAN VARIETAT
D'ESPARDANYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

S'Estrella, 21
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR

DEPILAR-SE AMB
LA DEPILACIÓ
ELECTRICA ES

DEPILAR-SE
UNA VEGADA PER SEMPRE

ES UN SERVEI MES DE LA
PERRUQUERIA I BELLESA DE LES
GERMANES PUIGSERVER

Orient. 3 - LLUCMAJOR
TANDES A CONVE,NIR TEL. 66 02 87
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Juvenils C.D. Espanya

Una altra temporada amb
aspiracions per ascendir
Una altra temporada

amb aspiracions a l'ascens
a Primera Regional, així ho
semblen indicar els vàlids
efectius amb els que comp-
ta el quadre juvenil aques-
ta temporada, esperem que
es cumpleixi i que no tor-
nem a quedar davant la por-
ta com va succeir en ante-
rior campionats.

Abans de tancar aquest-
comentari, dos partits ha-
vien celebrat els juvenils del
C.D. Espanya, un a Sant
Llorenç, contra el Cardassar
que valegué el primer posi-
tiu de la temporada (0-0).
L'altre, a Llucmajor quan
els locals golejaren al Porto
Cristo (5-1) amb gols de
Guasp (3), Fuentes i Taboa-
da.

Corn deiem al número
anterior s'ha canviat d'en-
trenador per a aquesta tem-

porada i el que va ser "mis-
ter" tants d'anys, A. Vidal,
ha estat substituït pel tan-
dem format per Llorenç Sas-
tre i Jaume Paniza.

PLANTILLA DE
JUGADORS

Quant a la plantilla
d'elements jugadors és molt
extensa i no mancada de
qualitat pel que se pot ende-
vinar un bon pervenir per als
juvenils que presideix A.
Palou.

Aquests son els compo-
nents per a la temporada
1984/85: J. Lluís Fernán-
dez Otero (p), J. Fuentes
Díaz (p), T. Raul Benítez
García, C. Tomàs Ramon, J.
Tomás Tomàs, R. Guasp Vi-
cens, E. Alvarez Garí, J.
Lluís Taboada Moncada, S.
Morell Coll, J. Garau Vidal,

J.C. Jaume Mulet, M. Angel
Salom Vicens, A. Bonet Es-
calas, B. Salvà Obrador, R.
Jesús Ramos Fuentes, A.
Servera Alba, A. Agullo Lo-

renzo, M. Gual Perelló, J.
Mora Mut, B. Llobera Vich,
S. Boscana Rigo, B. Nogue-
ra Clar i J. Cano Comino.

QUINTANA CASTELL



CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular
de Mallorca admetrà sol.licituds de subvenció
fins el proper dia 15 d'octubre referides a:

-Ramaders, per a graners de bestiar oví.

-Per a reparació i millora de molins d'ex-
tracció d'aigua, moguts per la força eòlica , per

a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i
equips meteorológics amb finalitats docents.

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

1'1111	 G; 1'111 45.

LLUCMAJOR
(MALLORCA)

Villa de Madrid, 4
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82

OPTICA MONSERRAT
(Optic Diplomat)

Taller propi

Plaza Espafia, 4 Tel. 66 05 10

NOVETATS MONSERRAT

Confecció, gènero de punt
perfumeria, llenceria i articles

per a bebé

Plaza Espaila, 4 Tel. 66 05 10

MATERIALS DE

CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

*AGENT "FIBROTUBO"
*TOTA CLASSE DE MATERIAL
DE TEST MALLORQUI

*URALITA, MATERIAL PLASTIC
*MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI

Te/. 66 06 88
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GABRIEL RIGO, REGIDOR POLIFACETIC
En G. Rigo Miralles i

en J. Adrover, són els en-
carregats dintre de la Co-
missió de Cultura i Esports
de l'Ajuntament, de les
competencies de les joven-
tuts esportives. Hem volgut,
informalment, saber els pa-
rers d'en Rigo d'una mane-
ra amplasobre temes espor-
tius i d'altres que, per mo-
tius pol ítics del seu carrec,
pot informar aprofitant
aquestes Fires 84.

Va néixer a Montuï-
ri fa 45 anys, i , a més de
les joventuts esportives,
també té les competències
de la Residència, Urbanis-
me, Hisenda i Govern.

Entrà a l'Ajuntament
com a regidor per inclus-
sió a les llistes del PSOE

a causa de discrepàncies
amb el partit passà a ser
independent i com a tal
desenvolupa el seu càrrec
consistorial.

De la seva conversa
es nota que li entusiasma
l'activitat pol ítica i en gran
manera el millor pel poble,
és el que més li preocupa,
diu, que malgrat les diver-
gències d'opinió es duu bé
amb tots els representants
dels distints partits i sols-
ment la separació voluntà-
ria del partit opositor PSOE
li ha creat algún problema
que de totes prefereix ig-
norar.

Està en la creença que
al poble se li pot servir més
seriosament, fora de con-
dicionaments partidistes i
creu que la seva imatge
no ha sofert cap tipus de
revés, amb l'abandonament

del partit, sinó al contrari.
Considera que només una
majoria relativa suficient
pot garantir el bon fi de
multituds de projectes ja
que aconseguir la unitat
de criteris dels tres par-
tits a l'Ajuntament és tasca
prou difícil i per tant amb
la discordància es deixen de
fer coses positives per al po-
ble.

TENNIS

Com a responsable de
les joventuts esportives ha
duit a terme l'organització
del torneig Tennis- Fires
84; d'ell, comenta el signi-
ficat popular i de com-
panyonia i per això hi ha
tres categories diferenciades
per l'edat.

En Grabriel, degut a la
intromissió del poliesportiu
dins del tennis, té la in-
tenció de posar la cons-
trucció d'una altra pista
que reuneixi totes les con-
dicions.

BILLAR

També és l'organitza-
dor del torneig de billar
que es celebra al Bar Gual,
com cada any patrocinat
per l'Ajuntament, i amb la
participació dels millors ju-
gadors de l'illa.

POLI ESPORTIU

Quant al futbol-sala,
ens explica que s'han ade-
quat les pistes de la plaça
Rufino Carpena i de Ses
Escoles Públiques i en prin-

cipi seran els escenaris dels
campionats locals i solsment
partits de capital importàn-
cia o transcendència es ju-
garan al poliesportiu (que
per cert, l'estan arreglant
i l'ajuntament en sortirà
de franc ja que les despe-
ses corren a càrrec dels res-
ponsables de la construc-
ció).

Referent al Pavelló ens
ha assegurat formalment
que farà el possible per ins-
tal.lar una xerxa que garan-
titzi la integritat de les pla-
ques, únic problema per a
la pràctica del futbol-sala.

Sense cap dubte, en
Gabriel Rigo és un regidor
polifacètic, a més de la
tasca quotidiana del seu ne-
goci té les pertinents a re-

gidor, entrenador del CF
Llucmajor, organitzador i
participant als torneigs de
tennis i billar.

A la qüestió de temps
i d'incompatibilitats respon-
gué que sempre ha cum-
plit amb els seus compro-
misos i reconeix que la fa-
mília és la més perjudi-
cada.

Creu que les Fires són
la manifestació recopilada
cultural i industrial d'un
poble i assegura que amb
els transcurs del temps,
tendran de cada any més
importància a més de ser
més representatives.

En l'adéu desitjà per
a tots unes Bones Fires.

Jaume

ISLEInIA DE MOTORES, S. A.
Conceslonario OfIcial

COLABORADOR

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

• TALLERS LLUCMAJOR •   

Ronda de Ponent, s/n.
Tel. 66 12 67	 .LLUCMAJOR (Mallorca)

GM 



s. a.
G.A.T. 687

SABEU QUE US OFEREIX
"VIATGES XALOKI"?

*BitIlets d'avió i vaixell
*Reserves d'hotels
*Lloguer de cotxes
*Viatges de negocis i vacances

TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

Cl. Maria Antónia Salva, 38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58	 S'ARENA L

MOTONAUTICA
Ha retornat l'espectacu-

lar esport de la motonàu-
tica, proves de barques de
gran velocitat enmig de la
mar. Un esport que fa
uns anys va tenir molta ac-
tivitat al Club Nàutic SA-
renal, quan el Ilucmajorer
Dr. Mariano Rosselló Bar-
barà dirigí una floteta ano-
menada "Aguilas", essent
president del club A. Gal-
més Riera. Fins i tot els
estius de 1974 - 75 es dis-
putaren proves puntuables
per als campionats del
món, d'Europa i d'Espanya,
amb el trajecte de S'Arenal-
Palma - Eivissa, Tagomago -
Cabrera i S'Arenal, que

aconseguiren una gran im-
portància, quan era el pre-
sident de la Federació Ba-
lear de Motonàutica M.
González, després tinent
de batle Ilucmajorer. Retor-
na la motonàutica amb el
coordinador general J. Mo-
rey Gil. La primera prova
tingué lloc fa poques set-
manes, en disputar-se el
campionat de Balears i amb
una participació juvenil, la
qual cosa vol dir que hi ha
una esperança perquè la
cosa vagi en augment, enca-
ra que el preu dels carbu-
rants sigui bastant elevat.

T. Sbert
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CRISI AL BASQUET LLUCMAJOR
Tot començà a la ses-

sió de la junta general de
socis del Club Bàsquet
Llucmajor. Quan un cert
n ombre de socis van dema-
nar explicacions pel fet que
set dels deu jugadors de
l'equip senior de Illa. fos-
sin forans (és a dir ciuta-
dans). El president recol-
zant a l'entrenador defensà
el plantejament que s'havia
de conseguir un equip fort
per a lluitar a les places
d'ascens a l la.

Damià Font volgué
saber amb qui comptava
i va sometre a votació
les dues possibilitats
a) seguir com d r a b) can-
viar-ho, dimitint ell ma-
teix, l'empat a nou vots
va donar lloc a que Damià
Font presentàs la dimis-
sió.

Posteriorment un grup
de socis va intentar donar
suport a Damià mitjançant
firmes de socis a favor de

la seva politica.
Ho aconseguiren i grà-

cies a aquest esforç la cri-
sis pareix que ha desapare-

gut, del qual ens sentim
molt contents ja que Damià
pot fer molt pel bàsquet
de Llucmajor. Encara que

el sistema no pugui o dci-
xi d'esser tan bo com
tots voldríem.

Joan B.

imi4à.4111mok
1VacincrwR
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Materiales de Construcción

ExposImón en Palma:	 Almacén.

C Archoduque Lsols Salvador, 84	 Gran Voa Asorna Manzana 17, Solar 14
T 25 16 31 29 29 97	 Poligono Son Castello. ILa Voctoroa)

T 29 40 04

Llucmayor:	 Arenal:	 Cala d'Or•

C; Pedro Roig, 29	 Carretera Militar , 522	 Avda, Blenveracks 17
T 66 01 50 66 01 54	 T. 26 22 38	 Tel. 65 77 32
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Entre noltros
NAIXEMENTS 7

-Antònia - Aina Rosselló Garcías, filla de Francesc i Antò-
nia - Aina nasqué dia 25-8.
-Sebastià Vidal Pomar, fill d'Antoni i Antònia, dia 25-8.
-Isabel Castany Artigues, filla de Miquel i Maria Antònia,
el 24-8
-Maria de Gràcia Vaquer Pons, filla de Vicençs i Maria,
dia 8-9
-Margalida Cervellan Tomàs, filla d'Antoni i Catalina,
dia 8-9.
-Margalida Vicens Forteza, filla de Bartomeu i Maria, dia
14-9
-Margalida Antich Ferrer, filla de Pere i Maria, el 18-9

MATRIMONIS 8
Gabriel F ullana Carbonell i Antònia Barceló Hernández, se
casaren a Sant Bonaventura el dia 28-7
-Miquel López Garcia i Maria Salvatierra López, a S'Arenal
dia 28-8
-Vicens Vinceiro Clemente i Dolors Gutiérrez Milla, se ca-
saren a la parròquia de Sant Miquel el dia 5-8.
-Josep Llu ís Vicho Martí i Aurora Gelabert Cortés, al
Santuari de Gràcia el d ia 25-8
-Esteva Amer Coll i Francisca Salvà Ramonell, també al
Santuari de Gràcia el dia 8-9
-Jaume Servera Coll i Margalida Rosselló Soler, al Convent
de Sant Bonaventura el mateix dia 8-9
-Miquel Sánchez Sàez i Josepa Infantes Llanera, a S'Arenal,
dia 15-9
-Joan Lara Piqueres i Margalida Bagur Solivelles, se casaren
a Sant Bonaventura dia 25-8

DEFUNCIONS 12

-Jean - Jacques Pedurthe, morí dia 20 d'agost als 35 anys
-Apoleinia Rosselló Burguera, dia 25 d'agost als 86 anys
-Bartomeu Taberner Matas, dia 1 de setembre als 58 anys
-Joana Ma. Salvà Gamund í, dia 2 setembre als 70 anys
-Jaume Rigo Pons, dia 4 de setembre als 81 anys
-Catalina Ros Fullana, morí dia 6 de setembre als 80
anys.
-Antònia Aina Jaume Llompart, dia 7 de setembre als
80 anys
-Macià Noguera Torrens, dia 8 setembre als 88 anys
-Antònia - Aina Servera Timoner, morí el 15 setembre als
82 anys
-Bartomeu Duran .astr • , dia 18 de setembre als 86 any s
-Florian Talaya Zamora, morí dia 18 de setembre als 88
anys
-Tomàs Bujosa Obrador, el 20 setembre als 77 anys

[— igt7Clb`ç

LLLICMAIOR

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74



Pes forat des moix
A foravila les parets han	 Per a què seran tants

de ser de pedra del país de bloquets per davers Can
i no es poden fer casetes. Cura?
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Sopa de lletres
13UEIRESHOP

AEGTAMIKUT

13JUGUKFL

DHYDI OPEGL

.A SDETORREE

RJNCRLNITB

IERTUBNA SR

ESPECIELME

XC VI3 NMFUE

iCr:MAREGREV

Paraules femen ines que no
segueixen la regla general i
acaben amb "e"

ENDEVINALLA
No tenc ànima ni cos
qualcu en sentir-me s'assus-
ta
no som de ferro ni fusta
i viure un moment no gos
Dole nta és sa meva sort
perquè, tan prest com som
nat
i dic allò que he escoltat
me fonc totd'una i som
mort.

Solucions al núm. anterior

SOLUCIO ENDEVINALLA
L'olivera, que neix ullastre.



FERRETERIA
DROGUERIA - ARMERIA

TOT EN BRICOLACE

EINES

PL. ESPANyA N 247

TEL. 66 0443



Can Pau Satud
*E LECTRODOMESTICS
*I NSTAL. LACIONS

I *REPARACIONS
*TALLER DE SERVEI PROPI

ESTABLIMENT	 LICE

S.C.L.

OFERTES

ESPECIALS

DE FIRES

*INSTAL.LACIONS DE RADIO-TELEFONS
PER A INSDUSTRIALS, TRANSPORTISTES
TAXIS I AGRICULTORS

*BOTIGA:	 Bisbe Taixaquet, 24`
*TALLER:-Cl. Weyler, 1
Tel. 66 01 04 - 66 02 55
LL1JCMAIOR PODEU PAGAR FINS A 36 MESOS

LES MILLORS MARQUES
ELS MILLORS PREUS

Per gentilesa del
Forn Can Paco

«PUDING»

FORN earnA ICO ELABORACIO

Es posa la llet i el sucre al foc. A poc a poc es remenen els 6
FORMULA:	 ous (blanc i vermell). Quan la llet comença el bull s'hi tiren
1 litro de llet	 els ous i es remena uns dos minuts, a continuació s'hi tiren
250 grams de sucre	 les ensaïmades esmicades, després es retira tot del foc i es
6 ous	 posa amb motles, on s'hi haurà posat sucre cremat i es
2 ensaïmades	 courà al bany maria amb el bull fluix. Es pot comprovar si

es cuit aficant una gavineta.

LLUCMAJOR	 Can Paco II
C/. Major, 79 - Telèf. 66 09 45	 Cl. Cardenal Rosell, 48 - Tel. 66 12 52




